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9/11, ARTĂ DE AVANGARDĂ? 
Traducere de Ioana Ieronim şi  

Daria Georgiana Protopopescu 
 
 
 
Richard Schechner 
Tisch School of the Arts, New York University 
 

 
Abstract: Almost as they were occurring, the 
9/11 attacks were marketed as popular 
entertainment. The TV presentations of the 9/11 
attacks soon took on the qualities of a made-for-
TV drama series. Each of the networks found a 
melodramatic title for their coverage of the 
attacks and the consequent events. The program 
titles, the style of presenting the news, the 
sequencing of advertising and news items, 
showed how television, more than the other 
media, marketed 9/11 and the second Iraq War 
as a made-for-television series. When on 
September 16 avantgarde composer Karlheinz 
Stockhausen called the destruction of the World 
Trade Towers: „The greatest work of art 
imaginable for the whole cosmos” his remark was 
greeted by rage and disgust. Was the attack art? Or was it just using strategies adapted from art? I 
believe that the attack can be understood as the actualization of some key ideas driving a lot of 
avantgarde art. The attack was in direct succession to anarchist and futurist actions and manifestos. 
9/11 was „bad art” in the ethical and moral sense, „illegal art” from the point of view of American 
law. Is this kind of analysis perverse, doing dishonor to the dead and injured? Does it grant the 
jihadists much more than they deserve? Terrorism, at the scale of 9/11, works like art more on states of 
mind and feeling than on physical destruction. Or, if you will, the destruction is the means toward the 
end of creating terror, which is a state of mind.  
 
Keywords: 9/11 attacks, World Trade Towers, Terrorism, second Iraq War, sublime work of art, good 
art/bad art, avantgarde art, Karlheinz Stockhausen.  
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„Într-un cuvânt, terorismul hermeneutic devine o armă puternică, el menţine lacune şi spaţii libere în 
mesajul său deschis improvizaţiei. Se poate vorbi chiar de un terorism interactiv, un fel de karaoke. 
Sunt uluit să observ că atâţia artişti sau intelectuali au fost gata să le cânte în strună teroriştilor din 
11 septembrie şi declaraţiile de moment ale unor Gunther Grass, Arundhati Roy, Karl-Heinz 
Stockhausen, Jean Mărie Straub, Daniele Huillet nu se prea deosebesc de ale lui Bin Laden însuşi 
[...].”                                                                                                                                 Daniel Dayan1

„În extraordinara încercare a conducerii militare americane de a da o turnură pozitivă violenţelor care 
escaladează, un general american a spus ieri [3 noiembrie 2006] la Bagdad că Irak-ul este o «operă de 
artă» în proces de elaborare. Într-o zi când în ţară au fost ucişi sau găsiţi morţi 49 de oameni, 
Generalul Maior William Caldwell, principalul purtător de cuvânt militar, a afirmat că Irakul trece 
printr-o perioadă de tranziţie, un moment nu întotdeauna «plăcut la vedere. Orice mare operă de artă 
trece prin faze mai complicate în timpul tranziţiei. Un bulgăre de lut poate deveni sculptură. Petele de 
vopsea se transformă în picturi care ne impresionează», le-a spus generalul maior Caldwell ziariştilor 
aflaţi în zona verde fortificată a Bagdad-ului.”                                                                 Julian Borger

 
 

2

„[Atacurile de la 11 septembrie au fost] cea mai măreaţă operă de artă imaginabilă în cosmos. Nişte 
minţi care au realizat ceva printr-un act la care în muzică nici nu putem visa, oameni care şi-au făcut, 
perseverent, repetiţiile timp 10 ani, pregătind cu fanatism concertul, pentru ca apoi să moară, 
închipuiţi-vă ce s-a întâmplat acolo. E vorba de oameni care s-au concentrat în această măsură asupra 
unui performance, pentru ca apoi, într-o clipă, 5.000 [sic] de persoane să fie trimise pe lumea cealaltă. 
Eu n-aş fi în stare să fac asta. Comparativ cu ei, noi, compozitorii, nu suntem nimic. Uneori artiştii 
încearcă şi ei să depăşească limitele realizabilului ori imaginabilului, pentru ca să ne trezim, să ne 
deschidem spre o altă lume. [...] A fost o crimă, fiindcă cei implicaţi nu şi-au dat consimţământul. Ei 
nu erau veniţi la un «concert». Asta e evident. Şi nimeni n-a anunţat că îşi riscă viaţa. Ceea ce s-a 
întâmplat aici din punct de vedere spiritual - saltul dincolo de zona securizantă, de ceea ce este asumat 
şi de la sine înţeles, dincolo de viaţă - se petrece uneori, într-o mică măsură, şi în artă, pentru că altfel 
arta n-ar mai însemna nimic.”                                                                         Karlheinz Stockhausen

 
 

3

                                                           
1 Media, the intifada and the aflermath of September 11, European Judaism, Spring 2002 v35 il p70 ff. 
2 http://www.guardian.co.uk/world/2006/nov/03/usa.iraq 
3 http://www.osbome-conant.org/doeumentation_stockhausen.htm 
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„Aproape oricine, de oriunde în lume, ştie ce s-a petrecut la New York şi Washington D.C. pe 11 
septembrie 2001 şi are în privinţa asta o reacţie personală greu de clintit. Imaginea extraordinară a 
acelor Boeing-uri masive care se îndreptau glonţ spre Insula Manhattan, aproape la viteza sunetului, 
la numai 500-800 de picioare deasupra străzilor aglomerate, zdrobindu-se apoi de cele mai înalte 
clădiri ale oraşului, pe care le-au transformat în ruine - aceste sublime acte de teroare au uluit lumea. 
Într-un fel, am asistat la două tipuri de sublim, aşa cum este acesta definit de Kant, sublimul terifiant 
şi cel al splendorii. Terifiant prin marea forţă şi viteză a acestor proiectile ce transportau pasageri 
neputincioşi şi neinformaţi, prin cumplita pierdere a atâtor vieţi; splendid datorită avioanelor 
magnifice şi arhitecturii remarcabile, de dimensiuni gargantueşti, a turnurilor gemene.” 

Vernon Hyde Minor4

În SUA, pentru a cere ajutor în caz de urgenţă se formează 911, pronunţat “nine one 
one/nouă unu unu”. 9/11, pronunţat “nine eleven/nouă unsprezece”, este ceea ce 
denumeşte în mod universal atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 asupra turnurilor 
gemene World Trade Center din New York şi a Pentagon-ului. “911” este numărul apelat în 
caz de urgenţă în SUA încă din 1968

 
 

5

A fost data aleasă de terorişti într-adevăr o întâmplare? Din punctul de vedere al 
atacatorilor, făceau ei oare un apel de urgenţă? Sau îi împingeau pe americani într-o criză de 
proporţii? Pe 7 octombrie 2001, la mai puţin de o lună după atacurile de la 9/11, Osama Bin 
Laden făcea următoarea declaraţie: „Dumnezeu Atotputernic a lovit Statele Unite în punctul 
său vulnerabil. I-a distrus cele mai mari clădiri. Lăudat fie Domnul. Iată Statele Unite. Ţara a 
fost cuprinsă de teroare din nord în sud şi din est în vest. Lăudat fie Domnul.”

, - să fie o simplă coincidenţă faptul că cineva a inventat 
expresia “9/11”, fără a-i şti utilizarea anterioară?  

6

Aşa cum s-a întâmplat cu plăgile trimise spre pedeapsa Egiptului pe vremea lui 
Moise, Dumnezeu însuşi era cel ce răspândea teroarea. 9/11 a fost un atac reuşit asupra 

 
Cum putea fi întregul teritoriu al SUA “cuprins de teroare” de la est la vest şi de la 

nord la sud, dacă nu prin difuzarea rapidă, până la saturaţie, a ştirilor şi imaginilor 
atacurilor? Şi care era „punctul vulnerabil” al SUA, dacă nu imaginaţia oamenilor săi? Cine, 
după părerea lui Bin Laden, era atacatorul? Nu Al-Qaeda, ci “Dumnezeu cel Atotputernic”. 

                                                           
4 What Kind of Tears? 9/11 and the Sublime, Journal of American Studies of Turkey 14 (2001), p. 91-96 
5  Potrivit http://people.howstuffworks.com/question664.htm, “în 1967, Comisia Federală de 
Comunicaţii s-a întâlnit cu ATT&T pentru a stabili [...] un număr de urgenţă [...] care să fie scurt şi 
uşor de ţinut minte. În plus, aveau nevoie de un singur număr şi, de vreme ce 911 nu mai fusese 
desemnat drept cod de birou, prefix local sau prefix de serviciu, acesta a fost numărul ales. La scurt 
timp după aceea, Congresul SUA [...] a dat o lege prin care numărul 911 devenea numărul exclusiv 
pentru orice fel de serviciu de urgenţă. 
6 http://news.bbc.co.Uk/l/hi/worid/soiith__asia/i 58536.stm 
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imaginaţiei. Americanii - şi restul lumii - au 
văzut ceea ce n-au gândit să vadă vreodată. 
SUA fusese „rănită” de terorişti, nişte actori 
care nu reprezentau un stat. Ce fel de rană 
era aceasta? Ian Boal, T. J. Clark, Joseph 
Matthews şi Michael Watts scriu: „Statul 
american a suferit, spectaculos, o înfrângere 
pe data de 11 septembrie. Pentru această 
ţară spectaculos nu înseamnă superficial sau 
epifenomenal. În septembrie, statul a fost 
rănit drept în inimă [...]. Ororile zilei de 11 
septembrie au fost menite să fie în primul 

rând vizibile [...]. Teroarea lui septembrie a fost diferită [de bombardamentul Dresdei sau de 
bomba atomică de la            Hiroshima]. [...] S-a pornit de la premiza (preluată din cultura pe 
ca re dorea  să o anihiliez e) că  o ima gine fa ce cât o mie de cuvinte, ia r în mediul a ctual a l 
politicii, o imagine este în sine, dacă a fost bine executată, un instrument specific şi eficient în 
arta conducerii statale.”7

 Nu arta conducerii statale în sensul pe care îl ştim. Nefiind vorba nici de un tratat şi 
nici de o declaraţie de război în sensul obişnuit, 9/11 a explodat sentimentul de bunăstare şi 
siguranţă al americanilor. Nimeni din cei care au văzut 9/11 - şi o mare parte a populaţiei 
lumii a văzut iar şi iar acest eveniment - n-are să-1 uite. Din ziua aceea, conturul zonei 
centrale a New York-ului a fost marcat de o absenţă: „Acolo se aflau”, este explicaţia 
obişnuită, iar degetul arată direcţia. Absenţa este şi tema monumentului memorial care “va fi 
alcătuit din două lacuri masive aşezate în urmele turnurilor gemene.”

 

8

Care a fost răspunsul american? Atunci când au folosit expresia „şoc şi uluire” în 
discursul preşedintelui despre asaltul aerian american din martie 2003 asupra Bagdad-ului - 
startul celui de-al doilea război din Irak - este puţin probabil, dar nu imposibil, ca autorii 
discursului preşedintelui George W. Bush să fi cunoscut definiţia lui Immanuel Kant potrivit 
căreia „sublimul este numele dat unui lucru absolut măreţ, [...] de o măreţie incomparabilă”, 

 

                                                           
7 25-26 în Afflicted Powers: Capital and Spectacle in a New Age of War (2005) de Ian Boal, T. J. Clark, Joseph 
Matthews, şi Michael Watts. Londra şi New York 
8 Potrivit paginii de web a Muzeului şi Memorialului Naţional 11 Septembrie: Fântânile vor avea 
“...cele mai mari cascade artificiale din (ară ce se vor revărsa pe margini. [...] După cum avea să-şi 
explice decizia juriul competiţiei pentru memorial, 'Prin articularea puternică şi totuşi simplă a 
urmelor turnurilor gemene, “Absenţa reflectată” a făcut ca golurile lăsate de distrugere să devină 
simbolurile primare ale pierderilor noastre“ http://www.national911 memorial.org/site/ 
PageServer?pagename=bui lding_home 
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un lucru “înspăimântător şi splendid”. 9  Bush dorea să se asigure că SUA răspunde 
spectacolului cu spectacol. Fără îndoială că autorii de discursuri ştiau cartea Shock and Awe: 
Achieving Rapid Dominance de Harlan K. Ullman şi James P. Wade din 199610, publicată la 
Universitatea Naţională de Apărare. Strict autentic, formaţia Bang on a Can, “cu urechea 
deschisă la tot ce e nou, original, neconvenţional”11 cunoştea „cea mai mare operă de artă 
imaginabilă”, când au utilizat Stimmung, de Stockhausen, “drept piesă de rezistenţă a unui 
maraton de 12 ore, încheiat în zorii zilei de 1 iunie 2008 la Grădina de Iarnă de la World 
Financial Center.”12

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
9 Vezi Kant, Critica facultăţii de judecare (1790), în special în cadrul “Analizei sublimului”. 
Vezi şi Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into ihe Origin of our Ideas of The Sublime and Beautiful 
(1757). Burke scrie: “Pasiunea stârnită de măreţia şi sublimul din natură [...] este Mirarea; iar mirarea 
este acea stare a sufletului, în care toate mişcările sunt suspendate, într-un anumit grad de groază.  În 
această situaţie mintea este atât de plină de obiectul său, încât nu se poate concentra pe altceva.” 
10  Publicat de Universitatea Naţională de Apărare. Potrivit site-ului NDU, 
http://www.ndu.edu/info/about_ndu.cfm, “Universitatea Naţională de Apărare este centrul cel mai 
important de educaţie militară profesionistă generală! (JPME) şi se află sub conducerea preşedintelui, 
consiliului de apărare al armatei. [...] Universitatea Naţională de Apărare este acreditată de comisia 
pentru învăţământ superior a asociaţiei colegiilor şi facultăţilor statelor de centru.” 
11 Misiunea formaţiei Bang on a Can. Vezi http://www.bangonacan.org/about_us. World Financial 
Center se află în zona de sud a Manhattan-ului, la vest de memorialul World Trade Center 
12 Vezi: http://www.nytimes.com/2008/05/03/nyregion/03eomposer.html?_r= 1&ref= 
jnyregion&oref=slogin 
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În plus, ca operaţiune militară, ca act neconvenţional de război, atacurile de la 11 

septembrie s-au dovedit foarte eficiente pe termen lung. Ian Boal observă în continuare: 
„Bineînţeles că piloţii-martir ştiau că doborârea turnurilor gemene nu va reuşi deloc, sau 
aproape deloc, să oprească circuitele reale de capital. Însă circuitele de capital sunt legate pe 
termen lung de circuitele de sociabilitate - modele de credinţe şi dorinţe, nivele de încredere, 
grade de identificare cu existenţa mărfii în condiţii satisfăcătoare. Acestea sunt şi ele, 
spuneau teroriştii gândind strategic, aspecte ale imaginarului social, reunite (mereu şi 
dintotdeauna) prin mecanisme emoţionale perpetue. Să presupunem că mecanismele 
respective ar putea fi capturate pentru o clipă şi că pe ele ar fi proiectată imaginea perfectă a 
negării capitalismului. Nu ar fi asta suficient? Suficient ca să destabilizeze statul şi societatea 
şi să producă o serie de manifestări demonstrative şi paranoice ale căror consecinţe politice 
pe termen lung pentru ordinea lumii capitaliste ar fi cel puţin imprevizibile”.  

Observaţiile de mai sus, publicate în 2005, s-au dovedit a fi profetice. Să urmărim 
lanţul cauzal: 9/11 evocă o reacţie masivă, paranoică de panică, pe care neo-conservatorii o 
manevrează prin dorinţa de a controla atât petrolul din Irak cât şi de a “democratiza” Irakul, 
ca model pentru Orientul Mijlociu arab. Aceste obiective gemene ar putea fi eficient 
îndeplinite (s-a crezut) printr-un război uşor, simbolizat de aterizarea Preşedintelui Bush în 
mai 2003, cu “Misiunea îndeplinită”, pe portavionul USS Lincoln. O asemenea bravadă 
mergea mână în mână cu instrucţiunile contradictorii date poporului american. Pentru a 
arăta că “ nu ne pot ei speria pe noi”, americanilor li s-a cerat să susţină “Războiul împotriva 
terorismului” continuând să trăiască normal, fără nici un fel de sacrificiu cum ar fi 
recrutarea, raţionalizarea sau creşterea impozitelor. De fapt, impozitele s-au redus - în 
special pentru cei mai bogaţi americani. Discursul cu dublu înţeles al guvernului spunea: 
Suntem în război, însă voi trăiţi ca şi cum ar fi vreme de pace. Chiar şi atunci când opoziţia 
faţă de război a crescut, guvernul şi oamenii au continuat să cheltuiască fără să le pese de 
ziua de mâine. Cheltuiala a reprezentat modul de a reprima ceea ce se întâmplă. Curând 
SUA a ajuns să cheltuiască - individual, corporatist şi guvernamental - la un nivel al datoriei 
imposibil de administrat. Şi când s-a produs colapsul, în timpul campaniei prezidenţiale din 
2008, războiul din Irak a trecut pe plan secund faţă de economie. De fapt, economia ruinată 
era rezultatul contradicţiilor inerente felului în care s-a purtat războiul împotriva 
terorismului - un război desfăşurat aparent ca reacţie la atacurile din 11 septembrie. Astfel 
teroriştii şi-au îndeplinit obiectivul pe termen lung, acela de a doborî SUA şi aliatul său, 
sistemul economic globalizat. “World Trade Center” înseamnă mai mult decât două clădiri - 
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este un sistem de comerţ internaţional 
având în centru Statele Unite. 
Distrugerea turnurilor a dus la 
consecinţe care au depăşit cu mult 
spectaculoasele explozii şi prăbuşiri 
iniţiale.13

Pentru a ne întoarce la 
chestiunea artistică: lăsându-1 la o 
parte pe Stockhausen, cum poale 
cineva să numească operă de artă 
atacurile teroriste din 11 septembrie 
asupra turnurilor gemene? Ce valoare 
are o asemenea denumire? Ce 
semnifică faptul că distrugerea turnurilor 
gemene este numită operă de artă, ce ne 
spune asta despre artă (performance), 
despre autenticitatea a „ceea ce s-a 
întâmplat cu adevărat” şi moralitatea 
socială din timpul şi de după primul 
deceniu al secolului 21? Răspunzând la 

aceste întrebări, trebuie să fac din primul moment referire la istoria avangardei - deoarece 
artiştii avangardei cer de mai bine de un secol distrugerea violentă a sistemelor estetice, 
sociale şi politice existente. De origine franceză, termenul de „avangardă” - înrudit cu 
„vangarda” şi „van” - este utilizat în limba engleză încă de la sfârşitul secolului 15. 

 

                                                           
13 La 21 octombrie 2001, Osama bin Laden a vorbit despre consecinţele economice: “Şi dacă prăbuşirea 
turnurilor gemene a fost un eveniment imens, atunci să ne gândim la evenimentele ce i-au urmat - să 
vorbim despre efectele economice care continuă şi acum. Potrivit propriilor declaraţii, rata pierderilor 
de pe pieţele din Wall Street a atins 16 procente. [...] Prăbuşirea la această scală este fără precedent [...] 
ajunge la 640 de miliarde de dolari pierderi din acţiuni. [...] Venitul zilnic al naţiunii americane este de 
20 de miliarde de dolari. În prima săptămână nu s-a muncit deloc din cauza şocului psihologic de pe 
urma atacurilor, chiar şi astăzi există unii care nu muncesc din acelaşi motiv. Aşa că, dacă înmulţiţi cu 
20 de miliarde de dolari pe săptămână, ajungeţi la 140 de miliarde de dolari, iar suma reală e chiar mai 
mare decât atât. Dacă o adunaţi la cele 640 de miliarde de dolari, la cât ajungem? [...] Studiile şi 
analizele americane au menţionat faptul că 70% din poporul american încă suferă de pe urma 
depresiei şi traumei psihologice. [...]. Nimeni nu poate calcula aceste repercusiuni, din cauza nivelului 
lor foarte mare şi în creştere, a multitudinii şi complexităţii, aşa că nu ne rămâne decât să asistăm cum 
suma aceasta va atinge nu mai puţin de o mie de miliarde de dolari [...]. “ Din Messages to the World: 
The Statements of Osama bin Laden, 2005, p. 111-12 
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Dicţionarul Oxford al limbii engleze spune că avangarda este „cea mai din faţă parte a unei 
armate” (se referă însă şi la a fi „înainte” sau „primul” în variate alte condiţii). La începutul 
secolului 19, termenul a fost preluat de către activiştii sociali, adepţi ai utopiei şi artişti 
pentru a-i desemna  pe cei ce se află îna intea restului societăţii. 14

                                                           
14 Cum menţionează Thierry du Duve (1996, p. 430-31), Olinde Rodrigues, discipol al lui Henri de Saint-
Simon, scria în 1825: “Noi, artiştii, suntem cei ce vor servi drept avangardă; puterea artelor este,      
într-adevăr, cea mai imediată şi mai rapidă. [...] Noi ne adresăm imaginaţiei şi sentimentelor 
oamenilor: de aceea este de conceput că putem duce la acţiunea cea mai vitală şi mai decisivă.” (în 
L'artiste, le savant et 1'industrie). 

 Cuvântul şi-a păstrat 
militantismul, mai ales în rândul artiştilor. Iată câteva citate exemple dintr-un larg 
repertoriu, la distanţă de aproximativ un deceniu unele de altele: 

1909, din Manifestul futurist al lui F. T. Marinetti: “Vrem să producem mişcări de 
agresiune, insomnie febrilă, marş forţat, salt periculos, lovitura cu palma şi pumnul. [...] 
Frumuseţea există numai în luptă. Nu există capodoperă care să nu aibă un caracter agresiv. 
Poezia trebuie să fie un asalt violent asupra forţelor necunoscutului, pe care să le forţeze să 
se încline în faţa omului. [...] Vrem să demolăm muzee şi biblioteci, să combatem moralitatea, 
feminismul şi toate laşităţile oportuniste şi utilitariste. [...] Să vină bunii incendiatori cu 
degetele lor murdare de funingine! lată-i! Înteţiţi focul la rafturile bibliotecilor! Deviaţi 
canalele ca să inunde pivniţele muzeelor! Să naufragieze la mal glorioasele pânze pictate! 
Ridicaţi târnăcoapele şi ciocanele! Subminaţi fundaţia venerabilelor oraşe! [...] Fiindcă arta nu 
poate fi altceva decât violenţă, cruzime, nedreptate.” 

1918, din Manifestul mişcării DADA al lui Tristan Tzara: “Vă asigur: nu există 
început şi nu ne e teamă; nu suntem sentimentali. Suntem asemenea vântului sălbatic ce 
sfâşie hainele norilor şi rugăciunilor, pregătim marele spectacol al dezastrului, conflagraţiei 
şi descompunerii. Ne pregătim să punem capăt jelaniei şi să înlocuim lacrimile cu sirene care 
să se răspândească de pe un continent pe altul. [...] Eu distrug sertarele minţii şi cele ale 
organizării sociale: pentru a semăna pretutindeni demoralizare şi a arunca mâna raiului în 
infern, ochii iadului în rai, pentru a reinstaura roata fertilă a circului universal în Puterile 
realităţii şi ale fanteziei fiecărui individ.” 

1938, din Manifestul Iui Leon Troţki şi Andre Breton: „Pentru o artă revoluţionară 
liberă: Arta adevărată, care nu se mulţumeşte să joace variaţiuni pe modele prefabricate, ci 
insistă să exprime nevoile interne ale omului şi umanităţii vremurilor sale - arta adevărată nu 
poate să nu fie revoluţionară, să nu aspire la o reconstrucţie completă şi radicală a societăţii. 
[...] Considerăm că sarcina supremă a artei în epoca noastră este aceea de a lua parte activ şi 
conştient la pregătirea revoluţiei.”  
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1948, din Refuzul global al artiştilor din Quebec: “Religia lui Hristos a dominat 
lumea. Iată la ce a dus ea: credinţe surori au ajuns să se exploateze una pe cealaltă. [...] 
Civilizaţia creştină se apropie de sfârşit. [...] Declinul creştinătăţii va doborî cu sine toate 
popoarele şi clasele pe care le-a influenţat, de la prima la ultima, de Sus până jos. [...] 
Şobolanii traversează Atlanticul părăsind acum o Europă ce se scufundă. Cu toate acestea, 
evenimentele îi vor ajunge din urmă pe hrăpăreţi, pe lacomi, pe senzuali, pe imperturbabili, 
orbi şi surzi. Aceştia vor fi înghiţiţi fără milă. [...] Trebuie să renunţăm o dată pentru 
totdeauna la felul de a fi al societăţii, să ne eliberăm de spiritul ei utilitar. Nu trebuie să 
neglijăm cu bună ştiinţă latura noastră spirituală. [...] Ne însuşim întreaga responsabilitate 
pentru consecinţele refuzului nostru total.” 

1960, din manifestul situaţioniştilor: “Cadrul existent nu poate stăpâni forţa umană 
care este zi de zi în expansiune, o dată cu dezvoltarea de neoprit a tehnologiei şi 
nemulţumirea privind posibilele sale utilizări în viaţa noastră socială lipsită de sens. [...] 
Alienarea şi opresiunea din societate nu pot fi distribuite pe o scală de variabile, ci trebuie 
respinse en bloc, cu societate cu tot. Întregul progres real a fost evident suspendat până la 
soluţia revoluţionară a crizei multiforme actuale. [...] 

9/11 nu i-a împiedicat pe artişti să continue proclamarea unor manifeste radicale: 
2006, din Art Guerrilla Manifesto: “Art Guerrilla/Gherila artistică este un proiect de 

artă deschis tuturor artiştilor din lume care sunt gata de un război de gherilă 
multidimensional. Acest război are un ţel unic: crearea din nou a sufletului artelor. Ştim că 
ţelul este nedefinit; cu toate acestea, dacă trăim într-o epocă nedefinită, dacă duşmanii noştri 
folosesc arme nedefinite împotriva noastră, este şi dreptul nostru să ne mişcăm într-o mare 
nedefinită, incertă. [...] Eşti un academician cinic? Primeşti critici ciudate la adresa operei 
tale? Trăieşti la periferia lumii (Asia, Balcani, Orientul mijlociu, Africa, America de Sud); sau 
la periferia centrului (oriunde)? Eşti sărac economic şi bogat în imaginaţie? Crezi sau îţi 
închipui un mod de eliberare a societăţii contemporane? Ai probleme cu autorităţile? [...] 
Trăiască Mişcarea ART GUERRILLA! Trăiască artiştii războinici şi mişcarea lor! VOM 
ÎNVINGE!” 

Şi, în sfârşit, să ne întoarcem cu 68 de ani înainte de 2001, la Antonin Artaud - cel 
care-şi păstrează importanţa canonică în teatrul de avangardă - potrivit şi el să scrie un 
scenariu pentru Al Qaeda: 

1933, din Teatru şi cruzime: “Teatrul cruzimii propune să se recurgă la un spectacol 
de masă; să caute, în agitaţia maselor extraordinare, convulsionate şi pornite una împotriva 
celeilalte, ceva din poezia festivalurilor şi fluxurilor umane care se revarsă pe străzi, prea rar 
în zilele noastre. Teatrul trebuie să ne dea tot ce există în crimă, dragoste, război sau nebunie, 
dacă vrea să-şi regăsească necesitatea [...]. Aşa cum visele au un efect asupra noastră, iar 
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realitatea are efect asupra viselor noastre, tot aşa, credem noi, se pot identifica imaginile 
gândului cu un vis care va fi eficace în măsura în care îl putem proiecta cu violenţa necesară. 
[...] De aici apelul la cruzime şi teroare [...] pe scară largă.” 

Artaud, să observăm, a stipulat că „imaginea unei crime prezentate în condiţia 
teatrală dată este infinit mai cumplită pentru spirit decât aceeaşi crimă comisă în realitate”! 
Dar, în zilele noastre, limitele dintre „real” şi „virtual” s-au pulverizat, „teatralul” şi „realul” 
au fuzionat. Ceea ce a oferit 11 septembrie, cred eu, a fost un spectacol de cruzime în sensul 
lui Artaud, „teroare pe scară largă”. 

Privit în ansamblu, mesajul pe care l-au repetat cu insistenţă, de mai bine de un secol, 
mulţi artişti şi teoreticieni de vârf ai avangardei, este clar. Distrugeţi ordinea actuală. Creaţi o 
nouă ordine sau anarhie. Să fie aceste manifeste doar nişte fantezii ineficiente ale unor artişti 
fără putere? Ori dau ele tonul care trece de la arta de avangardă la divertismentul popular? 
Într-adevăr, aşa numita „artă înaltă” a fuzionat cu arta pop, aşa cum „ştirile” se îmbină cu 
divertismentul. În plus, cel puţin de când Chris Burden şi-a pus un prieten să îl împuşte în 
braţ (Shoot, 1971), mulţi artişti de performance s-au rănit, şi-au deschis venele-ca-formă-de-
artă, s-au atârnat în cârlige, au măcelărit animale şi au folosit în cadrul artei violenţa 
autentică în nenumărate feluri. Ritualurile - înrudite îndeaproape cu arta - includ flagelarea, 
cicatricele, circumcizia, subincizia şi aşa mai 
departe. Cultura populară este plină de tatuaje, 
piercing, operaţii cosmetice care, oricare ar fi 
sensul lor psihologic şi sociologic, 
materializează dorinţa de frumos. Estetizarea şi 
ritualizarea violenţei, nu ca reprezentare (cum 
se întâmplă în artele vizuale, teatru sau alte 
medii), ci ca arte efective, realizate în prezent, 
sunt acum foarte răspândite. Dar, puteţi spune, 
cu excepţia ritualurilor, că manifestele, arta 
performance-ului şi practicile violente ale 
culturii populare fac în mare măsură parte din 
civilizaţia occidentală, un sistem pe care 
Osama bin Laden şi aliaţii săi îl dispreţuiesc pe 
faţă, de care se delimitează şi pe care vor să-1 
distrugă. 

Dar stau lucrurile într-adevăr aşa? În 
primul rând, în toată lumea se practică 
înfrumuseţarea prin mijloace de transformare 
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agresivă a corpului. În al doilea rând, Al Qaeda şi alţi adepţi ai Jihad-ului nu sunt împotrivă 
să apeleze la aspectele culturii occidentale pe care le găsesc utile. Bin Laden şi aliaţii lui 
beneficiază de avantajele mediei şi tehnologiei avansate, de la internet la deturnarea de 
avioane. Tehnologica sofisticată a adepţilor Jihad-ului dărâmă mitul potrivit căruia aceştia 
sunt locuitori primitivi ai peşterilor, trăind în „zone tribale.” Mai întâi că nici un loc nu se 
află în afara reţelei globale, nici măcar nord-estul Pakistan-ului sau Afganistanul. Şi nici un 
grup de oameni sau trib nu este în mod absolut altul. Paradoxal, Occidentul şi adepţii Jihad-
ului ocupă sfere total deosebite din punctul de vedere al valorilor, împărtăşind totodată, în 
sensul tehnicii, acelaşi sistem global. Osama bin Laden emite ale sale fatwa prin internet, dă 
publicităţii înregistrări video cu discursurile sale şi exploatează instrumentele financiare 
globale pentru a plăti operaţiunile Al Qaeda. În mass media, unde orice fel de menţionare 
este mai bună decât totala absenţă, adepţii Jihad-ului şi cei care luptă împotriva terorismului 
se află în competiţie pentru spaţiul imaginarului pe scena globală.   

Aproape în acelaşi timp cu desfăşurarea lor, atacurile de la 11 septembrie erau oferite 
pe piaţă sub formă de divertisment popular. Reprezentările atacurilor sunt paradigmatice 
pentru accelerarea îmbinării de „ştiri” cu „divertisment” - şi asta nu numai în SUA. La 
Yueqing, un oraş nou industrializat la sud-vest de Shanghai, până în 14 septembrie 
apăruseră la vânzare înregistrări video cu atacurile. În oraşele mai mari, înregistrările au fost 
probabil puse în vânzare chiar mai devreme. După cum relata din China Peter Hessler: 
„Erau expuse pe rafturi alături de filmele Hollywood. În multe locuri, înregistrările cu 
atacurile de la 11 septembrie se găseau în secţia de filme ieftine, alături de zeci de filme 
americane. [...] Toate înregistrările video cu atacurile de la 11 septembrie erau ambalate astfel 
încât să arate ca filmele de la Hollywood. Am găsit un DVD intitulat «Cea mai mare 
catastrofa a secolului»; pe faţa cutiei, poze cu Osama bin Laden, George W. Bush şi turnurile 
în flăcări. Pe spate, un timbru indicând clasificarea R, pentru violenţă şi limbaj.”15

                                                           
15 Peter Hessler, OracleBones. New York: Harper Collins, 2007, p.311-12. 

 În SUA, 
programele de ştiri sunt sponsorizate. Adică, ştirile se dau pe post în calupuri scurte şi după 
două sau trei ştiri, există o secţiune temporală diferită, pauza publicitară. Formatul de 
conţinut al programului şi publicitatea, care se succed secvenţial, rămân aceleaşi pentru ştiri, 
sport, seriale şi diferite „concursuri” (spectacole quiz, American Idol, etc.), inclusiv cele gen 
reality TV. Creşterea exponenţială în cazul spectacolelor de tip „reality TV” - prezentarea 
unor oameni aparent obişnuiţi în curgerea vieţii lor aparent obişnuite sau, deseori, în situaţii 
de criză reale sau inventate, dizolvă şi mai mult graniţa dintre real (inclusiv ştirile) şi 
materialul pregătit pentru divertisment. (Site-urile de internet cum ar fi YouTube şi altele 
asemănătoare şterg şi ele graniţele dintre realitate şi ficţiune.)  
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În prezentările de televiziune privind atacurile din 11 septembrie au fost curând 
preluate caracteristicile serialelor dramatice TV. Fiecare canal TV a găsit un titlu 
melodramatic pentru expunerea atacurilor şi a evenimentelor ulterioare. Doar la câteva ore 
după ce avioanele s-au lovit de turnurile gemene, canalele de televiziune dădeau titluri 
dramatice acestor prezentări: CBS – „Atac asupra Americii”; ABC – „America atacată”; CNN – 
„Noul război al Americii.”  

Astfel a început tăvălugul care a dus la bombardarea şi invazia Irak-ului în 2003. Era 
în toate şi mult patos. Pe 14 septembrie, NBC a transmis “America plânge”, povestiri 
sfâşietoare amestecate cu chemări la un patriotism activ. La prima aniversare a atacurilor, 
televiziunile au transmis programe precum „Ziua care a schimbat America” (CBS), „Reportaj de 
la zona zero” (ABC) şi „9/11, Ziua în care s-a schimbat America” (Fox). Atacul de la 11 septembrie 
a ajuns apoi la războiul condus de America împotriva Irak-ului, cu propriile sale titluri de 
televiziune. Toate au intrat la rubrica oficială generală, de război împotriva terorismului. 

Titlurile de program, stilul de prezentare a ştirilor, alternanţa publicitate-ştiri, 
dovedesc modul în care televiziunea, mai mult decât celelalte forme ale mass-media, a 
ambalat 9/11 şi Războiul (al doilea) din Irak, în stil serial de televiziune. Serialul cuprindea şi 
aici o mulţime de intrigi secundare. Trupelor aflate în teren le-au fost ataşaţi („embedded”) 
reporteri. Zilnic au explodat bombe sinucigaşe şi s-au petrecut atacuri din partea celor 
numiţi de guvern şi de mass media „insurgenţi”. Civilii erau sfârtecaţi atât de aceste explozii, 
cât şi de trupele militare aliate. Poveşti personale despre morţi, răniţi, durere şi patos se 
transmiteau alături de reportajele privind opoziţia crescândă la război şi de ritualul 
reportajelor oficiale declarând că „noi câştigăm”. Punctul culminant (sau poate dimpotrivă) 
al acestei competiţii pentru atenţie în versiunea de divertisment a realităţii a reprezentat-o, în 
ziua de 1 mai 2003, sosirea pe portavionul Abraham Lincoln a Preşedintelui Bush într-un 
avion de luptă, unde era aşteptat cu un banner imens proclamând „Misiune îndeplinită”. 
Aici melodrama ceda locul farsei. Bush se echipase într-un costum de zbor, deşi era pasager, 
nu pilot. Cine cobora pe puntea portavionului? Bush sau o dublură a lui Tom Cruise?  

Spectacolul lui Bush nu este singurul. Aceste combinaţii de ştiri, evenimente media 
puse în scenă şi realitate nu fac ca atacurile de la 11 septembrie şi războiul din Irak să fie 
„artă,” însă ajung să semene îndeaproape cu un serial melodramatic. Pentru teoreticienii şi 
istoricii conceptului de performance, prăbuşirea categoriilor estetice era familiară de la 
Marcel Duchamp şi Andy Warhol încoace. Pisoarul propriu-zis intitulat „Fântână”, faimoasa 
stea de cinema („Marilyn Monroe”), obiectul comun de supermarket (cutiile de supă 
Campbell) şi arta înaltă au ajuns greu sau chiar imposibil de diferenţiat. La cele două 
extreme ale spectrului - pisoarul, steaua de cinema şi obiectul de supermarket pe de-o parte 
şi capodoperele expuse în galeriile ilustre ale Muzeului Metropolitan de Artă pe de alta - 
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distincţiile erau încă limpezi. Astăzi însă, majoritatea lumii artistice şi lumea reală trăiesc 
între aceste extreme. Reportajul-ficţionalizat pe tema atacurilor de la 11 septembrie, inclusiv 
transmisia şi retransmisia imaginilor iconice ale exploziilor, incendiilor, distrugerii, 
urmărilor şi războiului înseamnă absorbţia evenimentelor nu numai în imaginarul popular, 
dar şi ca objets des arts.16

Când în ziua de 16 septembrie Karlheinz Stockhausen a numit distrugerea 
turnurilor de la World Trade Center „cea mai măreaţă operă de artă imaginabilă în 
cosmos”, remarca sa a fost întâmpinată cu furie şi dezgust. Dario Fo, laureatul premiului 

 
La 11 septembrie patru avioane se îndreptau către ţintele lor. Două au intrat ca nişte 

torpile în turnurile gemene de la World Trade Center,  unul a  provocat stricăciuni la 
Pentagon, iar cel de-al patrulea, care se îndrepta probabil spre Casa Albă, spre clădirea 
Capitoliului, şi-a văzut misiunea zădărnicită prin reacţia de rezistenţă a pasagerilor şi s-a 
prăbuşit în pădurile din Pennsylvania. Având în vedere că au existat patru avioane şi trei 
ţinte, se pune întrebarea de ce aproape imediat după aceea „9/11” a însemnat doar 
distrugerea turnurilor la World Trade Center? 

New York este un loc real, însă este şi oraşul Gotham al lui Batman şi Metropolisul 
lui Superman. Pentru mulţi americani, el este pur şi simplu „Oraşul”, în chintesenţă 
american şi totodată străin. Mă întreb, ciudat, dacă luptătorii Jihad ştiau cântecul lui Frank 
Sinatra „New York, New York”: 

                    „Start spreading the news, I'm leaving today  
                      I want to be a part of it - New York, New York [...]  
                      If l can make it there, I'll make it anywhere.”  
                       /Spune azi tuturora că eu plec  
                       Vreau să fiu parte din New York, New York [...]  
                       Dacă reuşesc acolo, voi reuşi oriunde...” 
Şi de ce primul atac a avut loc la 8:45 a.m. (timpul de pe coasta de est), iar cel de-al 

doilea la 9:03? Dacă avioanele ar fi intrat în turnuri cu trei ore mai târziu, ar fi murit mult mai 
mulţi oameni. Dacă avioanele loveau simultan sau aproape simultan, presa n-ar fi văzut 
coliziunea în timp real, ci numai consecinţele acesteia. Eu cred că războinicii Jihad şi-au 
cronometrat deturnările pentru a obţine un efect spectacular maxim, sincronizat cu ciclul ştirilor de 
dimineaţă la New York şi mijlocul zilei în Europa. N-au urmărit să ucidă cât mai mulţi oameni, ci să 
ajungă la un număr cât mai mare cu putinţă de spectatori occidentali. World Trade Center a fost nu 
numai epicentrul atacurilor, ci şi al imaginarului reprezentat prin “9/11”. Şi ce fel de imaginar este 
acesta? 

                                                           
16 Pentru mai multe detalii despre relaţia dintre terorism şi televiziune, vezi La Terreur Spectacle, Daniel 
Dayan, ed. Paris: DeBoeck University, 2006 

13



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

Nobel pentru literatură din 1997, a comentat şi el 9/11, transmiţând un email circular în care 
declara: „Cei mai mari speculanţi se complac într-o economie care ucide an de an zeci de 
milioane de oameni prin sărăcie - şi atunci ce înseamnă 20 000 [sic] de morţi la New York? 
Indiferent de cine a executat masacrul, violenţa aceasta e fiica legitimă a culturii violenţei, 
foametei şi exploatării inumane.” Remarcile lui Stockhausen au fost întâmpinate cu furie, în 
vreme ce acelea ale lui Fo n-au produs aproape nicio reacţie. De ce? Pentru că Fo n-a adus 
vorba de artă. Remarcile lui nu erau decât obişnuita retorică stângistă, în sensul de: după 
faptă şi răsplată. Oamenii au fost revoltaţi de Stockhausen, pentru că el implica semnul 
egalităţii între importanţa artei şi cea a politicii. Stockhausen a văzut 9/11 drept‚ „artă 
similară vieţii”, arta ca acţiune şi nu ca reprezentare. Cum teoretizează Allan Kaprow: „Arta 
de gen artistic susţine că arta este separată de viaţă şi de orice altceva, în timp ce arta reală susţine 
ideea că arta este legată de viaţă şi de tot restul.” 

Arta similară vieţii la Kaprow este susţinută, constructivă şi meditativă. 9/11, dacă 
este artă în vreun fel, operează distructiv, de partea întunecată a lucrurilor, având ca rezultat 
ceea ce Kant numea „revoltător pentru imaginaţie”, o „plăcere negativă.” 

Kant face distincţia între reacţia faţă de sublim şi reacţia faţă de frumos: „Deoarece 
frumosul este însoţit în mod direct de un sentiment de continuitate a vieţii şi este astfel 
compatibil cu farmecul şi cu o imaginaţie jucăuşă. Pe de altă parte, sentimentul sublimului 
este o plăcere care apare doar indirect, fiind declanşat de senzaţia unei conexiuni momentane 
cu forţelor vitale urmate îndată de o descărcare cu atât mai puternică, fiind astfel o emoţie pe 
care nu o resimţim deloc ca pe o glumă, ci de o profundă gravitate la nivelul imaginaţiei. De 
aceea farmecul îi repugnă; iar mintea nefiind pur şi simplu atrasă de obiect, ci şi, alternativ, 
respinsă de acesta, plăcerea sublimului nu implică atât de mult plăcerea pozitivă, cât 
admiraţia şi respectul, astfel că-i putem da numele de plăcere negativă. [...] Ceva revoltător 
pentru imaginaţie, dar care tocmai de aceea se consideră cu atât mai sublim.” 17

Kant discută sublimul mai ales în relaţie cu incidenţe din natură, care prin „haosul 
său, ori în dezordinea şi dezolarea sa cea mai sălbatică şi iregulară oferă manifestarea 
magnitudinii şi puterii [...] exaltând în mod particular idei ale sublimului.” Însă Kant nu se 
mulţumeşte cu atât. El mai notează că atunci când ceva este „măreţ [...] fără alte calificative, 
măreţ în mod absolut şi sub toate aspectele (dincolo de comparaţie), adică, sublim, curând 

 
„Plăcere negativă” şi „revoltător pentru imaginaţie” au fost exact reacţiile multor 

martori în timp real sau în reluare la atacurile de la 11 septembrie asupra WTC. Însă trebuie 
să pătrundem mai adânc şi să formulăm o opinie asupra relaţiei cu arta aşa cum o cunoaştem 
- şi cu arta de avangardă în special. 

                                                           
17 Toate citatele sunt din Kant din Critica raţiunii în Immanuel Kant Philosophical Writings, ed. Ernst 
Behler, p. 129-246, New York 
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vom observa că nu este acceptabil să căutăm un standard de referinţă în afara sublimului, ci 
doar înlăuntrul său. Este o măreţie comparabilă doar cu ea însăşi. De aici rezultă că sublimul 
nu trebuie căutat în natură, ci numai în ideile noastre.” Cu alte cuvinte, atacul din 11 
septembrie, în măsura în care a reprezentat un asalt asupra imaginaţiei - ceea  ce a  şi fost 
(cred eu) - a fost sublim.  

Dar nu e obscen să considerăm că un asemenea eveniment ar fi sublim? Poate 
oribilul, în desfăşurarea lui, să fie resimţit ca artă? Cu mult timp în urmă, în 1757, Edmund 
Burke a abordat chestiunea în tratatul său Despre sublim şi frumos. Nu voi discuta lucrarea în 
detaliu, dar citez una dintre remarcile relevante, chiar dacă neliniştitoare, ale lui Burke: 
„ Alege o zi în care să  reprezinţi tragedia noastră cea mai sublimă; şi mai impresionantă; 
alege actori! preferaţi; nu face nici o economie la scenă şi decoruri; reuneşte cele mai mari 
energii ale poeziei, picturii, muzicii; şi când au venit toţi spectatorii, chiar în momentul în 
care minţile lor sunt pline de o înaltă aşteptare, anunţă-i că alături, în piaţă, urmează să fie 
executat un important criminal de stat; într-o clipă, teatrul golit îţi va demonstra relativa 
slăbiciune a artelor imitative şi triumful compasiunii reale. Sunt de părere că această noţiune, 
între a simţi o durere simplă în realitate, dar a avea plăcerea reprezentării ei, de aici vine, din 
aceea  că  nu deosebim suficient lucrul pe care noi în nici un caz  nu l-am face, de faptul că 
suntem nerăbdători să îl vedem, odată ce a fost făptuit. Plăcerea de a vedea lucruri pe care, 
departe fiind de a le comite, noi avem de fapt dorinţa fierbinte de a le redresa.”18

În acest sens discută Vernon Hyde Minor 9/11, Burke, Kant şi sublimul: „În domeniul 
sublimului, viaţa şi arta se suprapun; teama şi primejdia - câtă vreme nu ne este ameninţat 
simţul auto-conservării - ne hrănesc sufletul. Sublimul provoacă uimire, o stare în care tot ce 
se află în mintea plină de groază rămâne în suspensie. Sublimul nu reiese din raţiune, deşi 
poate anticipa sau produce raţiune. [...] Unul dintre aspectele mai puţin recunoscute ale 
esteticii sublimului [...] este recunoaşterea faptului că suntem atraşi de dezastre nu din cauza 
vreunei plăceri perverse pentru durerea altora, ci pentru că nu ajungem la o stare de 
compasiune dacă nu găsim ceva plăcut în uimire, ceva care să ne satisfacă în ceea ce este 
oribil. Cu alte cuvinte, suntem destul de estetizaţi în mod natural, mai degrabă decât 
anesteziaţi, de evenimentele oribile cu importanţă istorică majoră. Apoi mai există experienţa 
paradoxală şi nedumeritoare a sublimului, despre care scria Kant. Forţele vaste, puternice, 
înspăimântătoare dezlănţuite de proasta folosinţă a tehnologiei umane copleşesc facultăţile 
noastre cognitive, demonstrând, în termeni care ne contorsionează întreaga fiinţă, 

 

                                                           
18 Vol. 24, partea II, The Han>ard Classics. Charles W. Eliot, ed. New York: P.F. Collier & Son, 1909-14. 
sau vezi www.bartleby.com/24/2 
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incapacitatea noastră de a cuprinde, a înţelege sau - ceea ce este o provocare mai ales pentru 
un artist - de a realiza ceva la nivelul unei asemenea magnitudini.”19

Însă chiar dacă atacul de la 11 septembrie este artă, este ea de „bine” sau „rău”, din 
punctul de vedere etic-moral-politic? Mare parte a ceea ce numim astăzi „artă” poartă un 
mesaj ideologic sau religios. În Occident, înainte de Renaştere şi de apariţia capitalismului, 
nu exista o categorie a artei ca atare. În Occident, până în secolele 17 şi 18 nu s-a teoretizat pe 
marginea unor noţiuni de gen „artă pentru artă”. Arta rămâne în prezent legată mai ales de 
forţe din afara sa, nu este independentă, nici dezinteresată. Arta este în marea ei parte 
„bună” sau „rea” în sens etic-moral-politic, în termenii valorilor care operează dincolo de sau 
în pofida „operei în sine.” Citez două exemple binecunoscute de „artă mare şi rea”, potrivit 
sistemului actual de valori: cartea lui D. W. Griffith, Naşterea unei naţiuni şi cartea lui Leni 
Riefenstahl, Triumful voinţei.

 
„Estetizat - mai degrabă decât anesteziat - de evenimentele groaznice de o mare 

importanţă istorică” implică o înţelegere profundă a procesului prin care trec mulţi în 
asimilarea evenimentelor, altfel greu de înghiţit. Estetizarea nu este singura reacţie la 
asemenea evenimente oribile, dar fascinante şi „atrăgătoare”, însă reprezintă o strategie. A 
face artă despre acestea, în semn de protest, de şoc, uneori de susţinere, este şi aceeasta o 
reacţie. Ca şi, desigur, acţiunea politică şi militară. În ce priveşte atacul din 11 septembrie 
asupra WTC, departe de a vrea să elimin o reacţie în favoarea alteia, eu prefer să le păstrez în 
conştiinţă pe toate. 

20

                                                           
19 Vemon Hyde Minor, What Kind of Tears? 9/11 and the Sublime, Journal of American Studies of Turkey 
14 (2001): p. 91-96. Vezi http://www.bilkent. edu.tr/~jast/Numberl4/Minor.htm 
20 Comentariile tipice asupra acestor filme sunt: Naşterea unei naţiuni: „Filmul din 1915 a introdus 
multe convenţii noi care aveau să definească în curând cinematografia americană, atrăgând în acelaşi 
timp mulţi clienţi din clasa mijlocie care veneau la cinema pentru prima dată. Deşi filmul era o operă 
estetică de marcă, era în acelaşi timp un spectacol nelimitat de rasism, cu un fir al poveştii care inspira 
atât bigotism, cât şi lipsă de încredere.” Din descrierea Oxford University Press a cărţii lui Melvyn 
Stokes 2007 The Birth of a Nation: A History of the Most Controversial Motion Picture of All Time: 
„Triumful voinţei [...] este mai mult decât propagandă de primă mână. Este de asemenea o operă de 
artă. O operă de imaginaţie creatoare, novatoare din punct de vedere stilistic şi formal, fiecare detaliu 
al său contribuie la viziunea centrală şi la efectul general. Filmul e totodată foarte, foarte frumos.” 
Devereaux, Mary; „Beauty and Evil: The Case of Leni Riefenstahl’s Triumph of the Will”, 227-56, în 
Levinson, Jerrold (ed.); Aesthetics and Ethics, Cambridge: Cambridge University Press, p. 240 

 Evident, şi în acelaşi timp îngrijorător, este faptul că definiţia a 
ceea ce e bine sau rău depinde de convingerile celui care se întâmplă să emită judecata. Cu 
alte cuvinte, poate exista un oarecare acord „universal” despre ce este artă şi nu este artă; ce 
e sublim şi ce nu e sublim. Însă nu există un acord universal, şi nici nu văd să vină vremea 
când ar exista aşa ceva, cu privire la ce e bine sau rău din punct de vedere etic-moral-politic. 
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Aşa cum spuneam, Osama bin Laden şi simpatizanţii Al Qaeda şi ai programului Jihad au 
sărbătorit momentul producerii atacurilor de la 11 septembrie. 

Potrivit standardelor americane, atacurile din 11 septembrie au fost ceva rău. Este 
aşadar de înţeles pentru ce remarcile lui Stockhausen au fost întâmpinate cu oroare. Dar de 
ce opinia încă şi mai dură a lui Fo despre SUA şi victimele din 11 septembrie abia dacă au 
provocat o reacţie? Pentru că Fo nu vorbea despre artă. El a inclus 9/11 în sfera politicului, 
ideologiei şi războiului. Stockhausen a plasat 9/11 în lumea artei. Şi arta nu e la fel de 
serioasă ca politica; arta este joc; arta este secundară, o reprezentaţie. Cu toate acestea, din 
perspectiva studiilor despre performance, atacul asupra World Trade Center a fost un 
“performance”: planificat, repetat, pus în scenă şi menit să rănească SUA din punct de 
vedere material şi să afecteze/infecteze imaginaţia. Distrugerea celor două clădiri simbolice 
şi uciderea atâtor oameni dintr-o lovitură poartă, cu intenţie, un mesaj precis despre curajul 
Jihad-ului şi vulnerabilitatea Statelor Unite. 

Performance, cu siguranţă da, însă artă? Cred că atacul poate fi interpretat ca 
întrupare a unor idei-cheie şi a unor impulsuri definitorii pentru avangardă. Thierry de Duve 
scrie: „Este ca şi cum istoria avangardelor ar fi o istorie dialectică abandonată de 
contradicţiile artei şi non-artei, istoria unei interdicţii şi a transgresiunii acesteia. Putem 
rezuma printr-un slogan: este un lucru interzis, noi hai să-l facem. [...] Aceasta e o datorie şi 
nu un drept. [...] Ce poţi face, când devine obligatoriu ca totul să fie permis, ori, cum au 
declarat studenţii răzvrătiţi din mai 1968, când este interzis să se interzică?”21

Văzut astfel, atacul de la 11 septembrie urmează în succesiune directă manifestelor şi 
acţiunilor futuriste, anarhiste şi altor avangarde; distructive, cum a fost cazul Aktioniştilor de 
la Viena; masive, precum ambalarea clădirilor şi peisajelor de către Christo şi Jeanne-
Claude.

 

22

Stockhausen îi invidia de fapt pe răboinicii Jihad. „Eu n-aş fi în stare să fac asta. 
Comparativ cu ei, noi, compozitorii, nu suntem nimic.” El îşi dorea locul suprem pentru artă. 
„Uneori artiştii încearcă şi ei să depăşească limitele realizabilului ori imaginabilului, pentru 

 
Pentru oponenţii Al Qaedei, 9/11 a fost, în sens etic şi moral, „artă proastă”. Din 

punctul de vedere al dreptului internaţional, a fost „artă ilegală”, având drept ţintă persoane 
civile. Însă din punctul de vedere al tradiţiei pe care o discut, evenimentul a fost artă de 
avangardă. Să fie oare pervers acest tip de analiză, care nu numai că necinsteşte pe morţi şi 
răniţi, dar pângăreşte şi ceea ce este sau ar trebui să fie arta? Oferă o asemenea interpretare 
celor din Jihad mai mult decât merită ei? Şi oare ne ajută această interpretare să înţelegem 
mai bine lumea în care trăim?  

                                                           
21 Kant After Duchamp. Cambridge: MIT Press, 1996, p. 332-33, 340 
22 Vezi http://www.christojeanneelaude.net/ 
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ca să ne trezim, să ne deschidem spre o altă lume.” Autorul cerea o poziţie semnificativă a 
artei în „lumea reală”. Nu arta de gen „artă pentru artă”, expusă în muzee, sau aceea din 
sălile de concert şi teatre, ci arta asemenea vieţii, în sensul lui Kaprow. Duve a scris înainte 
de 9/11, iar Frank Lentricchia şi Jody McAuliffe au scris după, situând punctul de vedere al lui 
Stockhausen într-o lungă tradiţii de fanatici ai artei:  

„Dorinţa din spatele multor viziuni literare romantice este aceea a unei treziri 
înspăimântătoare, care să desfacă ordinea economică şi culturală a Occidentului [...]. Ca orice 
artist al avangardei, Stockhausen vede, în angajamentul total al teroriştilor [...], devotamentul 
celei mai înalte implicări artistice. [...] Asemenea teroriştilor, artiştii serioşi sunt întotdeauna 
fanatici; spre deosebire de terorişti, artiştii serioşi nu au atins încă cel mai înalt nivel 
artistic.”23

Poate voi găsi scăpare în afirmaţia că arta are nevoie de artişti care hotărăsc în mod 

 
Un singur atac a schimbat istoria lumii. Ce (alt) act artistic a mai făcut acest lucru? Scriind 

asta, trebuie să mărturisesc că mă simt profund inconfortabil. Mi-am argumentat drumul până la un 
punct pe care îl resping din punct de vedere etic. 

                                                           
23 Crimes of Ari + Terror. Chicago: University of Chicago Press, 2003, p. 100 
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conştient să facă artă şi de spectatori dornici să recepteze arta. Aceasta e tradiţia umanistă 
modernă - o idee culturală locală, legată de o anumită perioadă istorică şi de geografie. 
Categoria de „artă” nu este universală. Multe obiecte şi instanţe de performance existente azi 
în Europa sub egida artei - fiind şi expuse în muz ee de a rtă  (un fenomen relativ recent şi 
muzeele) - nu au fost gândite sau realizate ca artă. Să luăm de exemplu marile catedrale 
medievale, incluzând arhitectura lor, vitraliile, altarele, pocalele şi tipsiile ş.a.m.d. în zilele 
noastre, ele sunt considerate, bineînţeles, „nepreţuite opere de artă”. Însă aprecierea e 
retrospectivă. Contraforţii, arcadele, spirele, ferestrele, sculpturile, picturile şi obiectele au 
fost făcute din diverse motive, inclusiv pentru a servi ca obiecte de cult, ca semne de 
apartenenţă la ierarhia bisericească, pentru cinstirea Domnului, cinstirea lui Iisus, a sfinţilor, 
a preoţilor şi ctitorilor.  

Însă nu ca „artă” în înţelesul dat de moderni. Artă în sensul modem există numai 
acolo unde obiectele şi procesele pot fi marcate, încadrate propriu-zis sau conceptual, obiecte 
şi procese desemnate astfel încât să li se poată acorda o valoare monetară (inclusiv aceea de 
„nepreţuit”, adică apoteoza banilor). Valoarea lor în bani nu înlocuieşte neapărat alte funcţii 
ale acestor obiecte sau procese. Pe scurt, arta în sensul modern apare deodată cu 
individualismul Renaşterii şi cu sistemul de valori comerciale al capitalismului. 

Însă acest tip de artă nu este nici astăzi singurul. Asemenea bisericilor                       
pre-Renascentiste etc., în toate culturile lumii există spectacole, obiecte şi arhitecturi rituale 
extrem de puternice în termeni de performance, naraţiune, structură, culoare, ritm, costum şi 
aşa mai departe, care necesită şi întăresc participarea şi contemplarea - dar care nu sunt 
„artă” în înţelesul modern al cuvântului. Din acest punct de vedere, 9/11 poate fi considerat 
artă într-un sens non-modern. 

În ce priveşte arta ca produs al unor artişti care aleg în mod liber să facă artă, multe 
lucruri pe care astăzi le considerăm artă nu sunt produsele unei voinţe libere. Ori sunt acum 
artiştii cei care planifică şi conduc - şi nu cei care muncesc, sau victimele? De exemplu, 
piramidele din Egipt şi Mexic sunt considerate în general capodopere ale arhitecturii. 
Piramidele egiptene au fost construite de sclavi, iar cele mexicane erau locuri de sacrificii 
umane. Timpul şterge sudoarea sclavilor şi sângele victimelor, lăsând în urmă, intacte, 
magnificele (deşi tăcutele) pietre care ne receptează privirea plină de uimire şi admiraţie. 
9/11 este prea recent, prea înecat în sânge şi distrugere, face prea mult parte dintr-o istorie 
neîncheiată. Respingem posibilitatea ca 9/11 să fie artă, pentru că atât de mulţi oameni au 
fost ucişi şi răniţi; pentru că ne-a fost violat psihicul naţional şi cultural. Din punctul nostru 
de vedere umanist, atacul a fost, etic vorbind, absolut cumplit: au murit „oameni 
nevinovaţi”. Între ghilimele fiindcă războinicii Jihad, cei care au murit, nu erau nevinovaţi. 
Simpla lor prezenţă în acele avioane şi în turnurile gemene îi marcase ca participanţi la 

19



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

detestata cultură occidentală. Pentru acest mod de gândire, nu există „neutri” sau privitori 
din afară. 

Totuşi, nici Mohammed Atta nici vreunul din ceilalţi terorişti nu s-au considerat 
artişti. Ei ar respinge total eticheta de „artă” în legătură cu acţiunea lor. Majoritatea celor care 
scriu despre 9/11 nu consideră că asta ţine de domeniul artei. Dacă există artă în 9/11, 
aceasta a fost în receptare şi în urmările evenimentului: este ce şi-a închipuit Stockhausen 
când a văzut prezentările atacului în mass-media. În privinţa desfăşurării evenimentului, 
artiştii vizuali sau de performance, scriitorii, artiştii de orice tip pot „face” mai orice cu ceea 
ce s-a întâmplat. Nu e nimic nou în asta: Goya şi Picasso - ca să nu mai vorbim de Homer, 
Eschil, Vyasa, Shakespeare, Tolstoi, Hemingway şi atâţia alţii - au făcut capodopere din 
ororile războiului. Însă toate acestea sunt opere de reflectare. Au apărut după evenimentele 
nemediate, la cald. 9/11 este diferit, a fost mediatizat de la bun început şi aşa s-a intenţionat 
să fie - intenţia autorilor săi nu a fost de a cuceri sau ocupa teritorii, de a măcelări o armată 
sau cât se poate de multă populaţie civilă. 9/11 a fost un eveniment media uluitor, o ocazie 
foto şi un spectacol de viaţă reală. Ca atare, este prezent atât în domeniul propagandistic, cât 
şi în cel estetic - ceea ce s-a petrecut chiar din timpul real al atacului. Existenţa lui în moment 
este fundamentală. Asta nu anulează reprezentările ulterioare: documentarele, dramele, 
filmele, scrierile, relatările de la sursă şi memorialele, care au apărut mai târziu, chiar din 12 
septembrie şi după aceea. Însă toate astea au fost suplimente la atacul în sine, care a fost 
mediatizat chiar din timpul desfăşurării sale. Evenimentul primar este, paradoxal, „9/11 în 
sine”, ca şi „9/11 evenimentul media”. 

Liminală a fost apariţia a sute, dacă nu mii de notiţe şi fotografii impromptu „Aţi 
văzut?” puse în jurul şi uneori la distanţă de punctul zero sau postate pe internet. Acestea nu 
erau relatări despre ceea ce s-a întâmplat, şi nici nu făceau parte din desfăşurarea atacului. 
Ele erau „teatrul colateral” (paralel cu daunele colaterale legate de operaţiuni militare). Chiar 
din timpul în care turnurile gemene erau în flăcări, cei dragi căutau informaţii despre 
dispăruţi. Mass-media a preluat aceste note care individual erau nişte simple bucăţi de 
hârtie, însă, luate la un loc, deveneau un zid al anxietăţii şi durerii. Fiecare bilet îşi purta 
propria nădejde împotriva deznădejdii. Nimeni nu ştie exact câţi oameni au fost regăsiţi prin 
această metodă. Curând, biletele au fost urmate de flori, semn sigur de condoleanţe. Dacă 
flăcările uriaşe de la 9/11 şi stupefianta maree de praf şi sfărâmături la prăbuşirea turnurilor 
au fost înspăimântătoare, gigantice şi sublime, pereţii cu bilete care îi căutau pe cei dispăruţi 
au fost nişte înduioşători atomi individuali de dor omenesc. Biletele făceau, colectiv, parte 
din spectacol, oferind în acelaşi moment o intrare de dimensiuni umane spre trăirea a ceea ce 
se întâmpla. Oameni care nu cunoşteau pe nimeni în WTC priveau aceste bilete ca mod de a 
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empatiza cu cei care pierduseră pe cineva. Zidurile cu “Aţi văzut?” a legat enormitatea 
catastrofei colective de miile de expresii mai mici venind din necesitatea individuală. 

Lentricchia şi McAuliffe nu se opresc la a situa atacurile de la 9/11 în cadrul tradiţiei 
de artă transgresivă. Ei merg mai departe şi discută 9/11 în raport de cultura populară: cât 
de repede după 9/11 locul atacului din New York a devenit „Punctul zero,” o „Mecca” (ce 
ironie) pentru turişti şi un loc unde să ia naştere un mit naţionalist în tradiţie wagneriană. 
„Pe 30 decembrie 2001, primarul Rudolf Giuliani a deschis o platformă de vizionare pentru 
public, deasupra misticului golf care este Punctul Zero,  o scenă  unde îi îndemna  pe 
americani şi pe toată lumea să vină să trăiască «diferite sentimente de tristeţe şi apoi 
sentimente nobile de patriotism.» [...] Scopul platformei este acela de a conecta turiştii cu 
istoria, într-un loc în care terorismul, patriotismul şi turismul se îmbină perfect.”24

Aş fi vrut să am o concluzie clară la meditaţiile mele. Nu am. Nu pot clarifica în 

 Între timp 
platforma s-a desfiinţat, dar intenţia acesteia persistă în efortul celor de la Lower Manhattan 
Development Corporation.   

                                                           
24 Lentricchia şi McAuliffe 2003, p. 103 
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propria-mi minte întrebarea dacă 9/11 este artă în sine sau dacă evenimentul ar putea fi 
înţeles pe deplin, încadrat fiind în rubrica artă. Începând cu dimineaţa zilei de 9/11, 
întrebarea aceasta nu mi-a dat pace. Terasa apartamentului meu are o vedere clară spre 
partea de sud a Manhattan-ului. În dimineaţa aceea mă uitam la televizor, când am auzit 
strigătele muncitorilor care lucrau la una din clădirile Universităţii New York, în La Guardia 
Place. Am ieşit pe terasă, am privit spre sud şi la vreo milă distanţă am văzut turnul de nord 
în flăcări. Am crezut că e vorba de un cumplit accident, dar m-am întrebat cum de se putea 
întâmpla un asemenea accident când în ziua aceea cerul era atât de albastru şi de limpede. 
Câteva momente mai târziu, am văzut un avion care zbura foarte jos şi care a făcut un viraj 
brusc de la vest la sud. „Vai!” am spus... sau am gândit. Banal, cuprins de şoc. Apoi am văzut 
cum avionul intră în turnul de sud,  lin cum taie un cuţit încins untul.  Nu s-a auzit nici un 
sunet. Era ca un film mut, în culori intense. O sferă imensă de flacără portocalie şi fum negru. 
A fost înspăimântător; a fost sublim; a fost oribil; a fost frumos. După aceea, cu excepţia celor 
aproape 45 de minute când, împreună cu soţia, ne-am luat fiica de la şcoală, am stat pe terasă 
cu nişte vecini care au venit la noi pentru că ştiau că de pe terasa noastră se poate vedea. Am 
urmărit prăbuşirea turnurilor etc. Ce am făcut? Le-am oferit oamenilor ceva de băut şi de 
mâncare, le-am spus unde e baia. De pe terasă am privit, am vorbit uluiţi, îngroziţi, agitaţi, 
speriaţi, fascinaţi. Am folosit binoclul. Am văzut oameni care se aruncau din turnuri. Aş vrea 
să pot relata că am avut numai reacţiile „corecte”, aş vrea să pot scrie că am fost atât de 
îngrozit încât m-am întors cu spatele, neîndrăznind să mai privesc, sau că am fost cuprins, 
aristotelian, de milă şi teroare. Dar a fost mult mai complicat. Văzusem spectacole de mare 
risc la circ. Urmărisem multă violenţă la televizor. Ce se petrecea era într-o tăcere 
desăvârşită. Eu nu aveam cum opri ceea ce se întâmpla acum. Nu eram personal responsabil. 
Aşa că am trăit asta, în felul meu, mai degrabă ca spectator decât în cheia „ce lucru cumplit 
mi se întâmplă”. Nu mă pot pronunţa în privinţa vecinilor mei - cu toţii profesori şi oameni 
buni - doar atât că, în acel moment al desfăşurării lucrurilor, discuţia noastră denota, din 
partea lor, o reacţie asemănătoare cu a mea. Oamenii se mutau de colo-colo între terasă şi 
camera cu televizorul. Arătam compasiune şi nelinişte, însă nimic care să se apropie de un 
catharsis tragic, plin de „milă şi teroare”. Pentru mine, această reacţie, a venit mai târziu, 
când mi-am amintit evenimentele şi le-am derulat în teatrul din ochiul minţii mele. Când 
soseau oameni noi şi aduceau zvonuri, informaţii. Am absorbit ceea ce trecea drept analiză 
din partea cunoscătorilor din mass-media. Însă, cel mai important, toată lumea era perfect 
conştientă că de pe terasa cu vedere spre sud noi vedeam acel lucru, pe el însuşi. Ce vedeam 
şi auzeam la televizor erau explicaţii şi raţionamente prin care se descriau şi în acelaşi timp 
modelau reacţiile, relatarea evenimentelor, indicaţiile despre modul în care „noi”, receptorii, 
trebuia să reacţionăm. Ştirile şi mesele rotunde ne-au dat un orizont mai larg, prin care să 
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cuprindem cele la care asistam şi imagini ale evenimentului de la punctul zero şi din 
apropiere. În vreme ce priveam atât direct, cât şi la televizor, ştiam că, orice altceva ar fi fost, 
trăiam un spectacol, un „film pe viu”, „istorie reală în desfăşurare”, etc. Fiind profesorul care 
sunt, am făcut legătura cu afirmaţia lui Debord „societate a spectacolului”.25

1. bin Laden, Osama; Messages to the World: The Statements of Osama bin Laden, 2005 

 Am ştiut că asta 
a fost şi intenţia războinicilor Jihad. 9/11 nu a fost un atac pe furiş, observat doar prin 
efectele lui devastatoare, cum s-a întâmplat cu antraxul trimis prin poştă sau otrăvirea apei. 
A fost un „spectacol” şi o „demonstraţie”. Iar eu şi vecinii mei am fost printre cei desemnaţi 
ca spectatori-ţintă - cum au fost şi susţinătorii Jihad-ului. Global vorbind, noi am reprezentat 
un public divizat. 

Explorez aceste posibilităţi nu pentru a valida acţiunile teroriste sau pentru a insulta 
memoria morţilor şi a răniţilor, ci pentru a sublinia faptul că terorismul, la dimensiunea lui 
9/11, funcţionează ca artă mai degrabă la nivelul stărilor de spirit şi sentimentelor, decât al 
distrugerii fizice. Sau, dacă vreţi, distrugerea este un mijloc îndreptat spre atingerea scopului 
de a genera teroarea ca stare de spirit. 

9/11 este un exemplu a ceea ce Burke şi Kant au numit sublimul, cel care trezeşte în 
spectatori emoţiile tragice aristoteliene de milă şi teroare. Aceasta, cel puţin dinspre partea 
occidentală. Al Qaeda şi adepţii săi au văzut în atac însăşi mânia lui Dumnezeu. Privit în 
aceste moduri - ca eveniment, şoc, artă avangardistă, tragedie, şi/sau răzbunare = 9/11 
transpune strania declaraţie a lui Artaud în eseul său din 1938 “Nu mai vrem capodopere”: 
„Noi nu suntem liberi. Iar cerul încă ne mai poate cădea în cap. Teatrul a fost creat pentru a 
ne învăţa asta înainte de toate.” 
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Richard Schechner este un pionier al studiilor spectaculare. Erudit regizor de teatru, editor și 
dramaturg, el este profesor universitar și predă studii spectaculare la Tisch School of the Arts, New 
York University. El este editor al „TDR: A Journal of Performance Studies”. Schechner este autorul 
„Public Domain”, „Environmental Theatre”, „The End of Humanism”, „Performance Theory”, 
„Between Theatre and Anthropology”, „The Future of Ritual”, „Performance Studies - An 
Introduction” şi „Over, Under, and Around”. Cărțile sale au fost traduse în limba română, spaniolă, 
coreeană, chineză, japoneză, franceză, poloneză, portugheză, sârbo-croată, germană, slovacă, italiană, 
maghiară, olandeză, persană și bulgară. A regizat piese de teatru și a coordonat workshop-uri în Asia, 
Africa, Europa și America de Nord și de Sud. Este editorul general al seriei „Enactments” publicate de 
Seagull Books. 
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LUCRÂND CU RICHARD SCHECHNER 
IOCASTELE 

 
Saviana Stănescu 
UNATC I.L. Caragiale” Bucureşti 
www.saviana.com 
 
Abstract: Saviana Stănescu describes the process of 
working with director Richard Schechner (as a writer-in-
residence) for „YokastaS” and „YokastaS Redux”, a 
production that re-imagines the story of Oedipus from 
Yokasta's perspective. The text/show was developed at NYU 
and performed at La MaMa Theatre in New York. The essay 
is followed by an interview with Richard Schechner on 
topics such as: performance, performance studies, professor-
director balance, process-oriented work, re-imagining the 
classics, environmental theatre, performing culture, identity 
and biography. 
Keywords: Richard Schechner, rasaboxes, re-imagining the 
classics, Saviana Stănescu, NYU, La MaMa Theatre, 
environmental theatre, East Coast Artists, Innovative 
Theatre Award. 
 

În 2003, terminasem masteratul (MA) în Performance Studies la New York 
University, Tisch School of the Arts și eram deja în primul a n la MFA (diplomă finală – 
echivalentă cu un doctorat pentru artiști în SUA) în Dramatic Writing – Scriere Dramatică. 
Profesorii mei de dramaturgie și scenaristică pentru film și televiziune nu au fost foarte 
încântați când le-am spus că sunt scriitor în rezidență pentru compania lui Richard Schechner 
East Coast Artists și că lucrăm împreună la un proiect de re-scriere a poveștii lui Oedip din 
perspectiva Iocastei. Nu au agreat faptul că trebuia să fiu în repetiții și să scriu un text 
inspirat din cercetare teatrală și improvizațiile actorilor. Departamentul de Dramatic Writing 
valorizează în principal producțiile mainstream și încurajează o structură dramatică 
convențională, cu rădăcini puternice în relația cauză-efect aristoteliană, în naturalism și 
realism psihologic. O piesă realistă este ușor de adaptat pentru film și TV, are în general 
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valențe comerciale și e predispusă la star-system – aspirația producătorilor de a distribui 
vedete hollywoodiene, care multiplică încasările de box office.  Exista așadar un anume 
dezinteres față de teatrul experimental practicat de Schechner și de alți artiști downtown, 
cantonați în zona performance-ului și a producțiilor de off-off-Broadway, departe de 
strălucirea și milioanele de dolari de pe Broadway sau de profesionalismul bine plătit al 
teatrului centrat pe piese noi din off-Broadway. 

Eu mi-am dat imediat seama că am o oportunitate extraordinară să-mi îmbunătățesc 
scrisul în limba engleză lucrând direct cu actorii și un regizor de talia lui Schechner. Îmi 
plăcea și tema: trebuia să găsesc o modalitate de a spune povestea lui Oedip într-un mod 
diferit, din perspectiva mamei/soției sale. 

Am avut așadar parte de o muncă dublă în anii mei de studenție în scriere dramatică: 
pe de o parte am scris zeci de scene pentru proiectul cu Schechner, revizuindu-le de câte ori a 
fost necesar, pe de altă parte am scris câteva piese cu subiecte de o contemporaneitate acută 
ca Lenin’s Shoe și Waxing West” (produsă în 2007 la Teatrul La MaMa tot de compania lui 
Richard Schechner, East Coast Artists, dar în regia fostului său asistent de la Iocastele, tânărul 
absolvent de MFA la Yale: Benjamin Mosse, un favorit al lui Schechner care și conduce ECA 
în prezent. Breaking news: Schechner tocmai m-a numit director artistic adjunct al ECA). Spre 
bucuria mea, Waxing West a câştigat premiul New York 
Innovative Theatre Award for Outstanding Script in 2007 (Premiul 
de Teatru Inovator pentru Cea Mai Bună Piesă). Probabil că 
datorez într-o bună măsură calitatea și subtilitatea scriiturii 
mele în limba engleză acelor zeci de scene pe care Richard 
Schechner m-a pus să le scriu și să le rescriu. Mai mult decât 
atât, am „reciclat” scena „Blind Date”, scrisă ințial ca temă 
pentru un curs din cadrul masteratului de dramaturgie în 2003. 
Am introdus-o, cu variațiunile de rigoare, și în Waxing West și 
în Iocastele, văzând că funcționează foarte bine la public și 
având un feedback pozitiv de la colegii și profesorii de la 
Dramatic Writing. 

Spre deosebire de cei mai mulți dramaturgi americani 
care au avut și succes off-Broadway, eu încă mai gravitez și în zona teatrului experimental și 
de avangardă, am nevoie de teatralitatea, fizicalitatea și libertatea pe care o oferă acest tip de 
performance, comparativ cu rigoarea și limitările din off-Broadway și Broadway. 
În afară de Iocastele, am mai scris Vicious Dogs on Premises - un text comisionat de compania 
de teatru-dans Witness Relocation, I want what you have  (Vreau ceea ce ai tu) – un text „site-
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specific”, jucat în holul de la World Finacial Center, sau Suspendida – un poem dramatic pus 
în scenă la Teatrul Ontologic al lui Richard Foreman, un alt titan al avangardei americane. 
 
Procesul de lucru la IOCASTELE 

În 2003, Schechner mi-a dat tema: Trebuie sa găsim un mod original de a spune povestea 
lui Oedip din punctul de vedere al Iocastei. Nu vreau să o facem o victimă pe Iocasta, ci o femeie 
puternică, o femeie senzuală care știe ce vrea, care nu se scuză pentru greșelile ei, care și-a dat seama 
că Oedip e fiul ei, dar a mers înainte, l-a vrut lângă ea cu orice preț. De asta te-am ales pe tine să scrii 
acest text, am văzut că ai o scriitură puternică, senzuală, originală. Să te văd ce poți. (Bineînțeles că e 
doar o parafrază la ceea ce mi-a spus Richard Schechner, nu am consemnat vorbele exacte.) 

Mi s-a cerut să fiu prezentă la repetițiile (de fapt workshop-urile) lui cu actorii pentru 
că în acest proiect – ni s-a repetat în multiple ocazii – procesul este ceea ce contează, nu 
neapărat rezultatul final. Procesul de descoperire a conceptelor și ideilor, procesul de a lucra 
și a fi inspirați de actori și de discuțiile din timpul repetițiilor.  

S-au perindat mai mulți actori pe la repetiții/workshop-uri în primele luni. Unii au 
renunțat pentru că li s-au oferit roluri bine plătite pe Broadway sau în off-Broadway (Steve 
Ratazzi), dar alții au fost persistenți și rezistenți, așa că în final au rămas: Tracey Huffman, 
Suzi Takahashi, Kilbane Porter, Rachel Bowditch, Chris Healy.  

În afară de Tracey și Chris care erau deja actori profesioniști cu experiență (Chris 
făcea parte de mulți ani din compania lui Ann Bogart - Siti Company), celelalte fete erau 
actrițe tinere care își făceau masteratul în Performance Studies, deci înțelegeau conceptele lui 
Schechner și procesul de lucru. Neexistând bani pentru a plăti actorii în 2003, a lucrat cu cei 
talentați care s-au dedicat proiectului într-un mod necondiționat și gratuit. 

Din păcate, apuse sunt vremurile de la sfârșitul anilor ‘60 când exista un entuziasm 
extraordinar pentru teatrul ambiental teoretizat și practicat de Richard Schechner 
(environmental theatre), pentru experimente de tot soiul, pentru Living Theatre și happening. 
Acel moment a creat o adevărată revoluție în artele performative americane, aflate pe 
baricade similare cu cele ale revoluției sexuale, protestelor anti-Vietnam și emancipărilor 
feministe. Acum actorii sunt sub presiunea timpului și a timpurilor, nu mai au timp de 
boema creativă și exploratoare a acelor ani, trebuie „să facă bani” și să alerge după contracte 
și audiții. Așa că regizorul-profesor a lucrat cu cei co-interesați de acest proiect, oameni care 
voiau cu adevărat să lucreze cu Schechner, să învețe ceva de la el. 

Repetițiile se desfășurau în felul următor:  
La început, o oră obligatorie de Yoga la care trebuia să participăm toți, inclusiv eu și 

profesoara argentiniana de teatru Regina Müller, care venise ca visiting scholar să observe 
stilul de lucru al regizorului-teoretician și să scrie un eseu despre procesul de lucru la 
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Iocastele. Actorii reușeau să stea în cap câteva minute la sfârșitul orei – unul din exercițiile 
favorite ale lui Schechner – ceea ce eu și Regina nu am izbutit niciodată.  

Unul dintre atributele importante ale actorilor cu care lucrează Schechner (de fapt, în 
general, ale actorilor americani) este o pregătire fizică de excepție. Toți sunt capabili de 
remarcabile performanțe de mișcare și expresivitate corporală, unii chiar la nivelul acrobației 
sau dansului profesionist. 

După Yoga, tehnica de pregătire fizică utilizată de regizor era, și încă este, Rasaboxes, 
o metodă acreditată de Schechner, care are discipoli autorizați să predea această practică 
după ce au studiat cu el. La ora actuală sunt mulți „specialiști” în Rasaboxes în SUA, unii care 
au studiat la mâna a treia sau a patra cu studenții lui Richard Schechner. Expertele esteticii 
Rasa, în care crede Schechner sunt Michelle Minnick și Paula Cole. 

Metoda constă în desenarea pe podea a dreptunghiului cu cele 9 „cutii” Rasa, în care 
se (în)scriu cele nouă  emoții principale. Actorii sar dintr-un pătrat în altul, improvizând o 
poză în care se concentrează exprimarea emoției respective prin expresivitate fizică - facială 
și corporală. Ideea de bază a acestei tehnici (simplificând, desigur) este că un actor nu are 
nevoie să intre într-o anume stare psihologică pentru a comunica o emoție a unui personaj, ci 
procesul este invers: din exterior spre interior, nu ca la Stanislavski – din interior spre 
exterior. Estetica Rasa mizează pe faptul că orice emoție sau combinație de emoții se pot 
construi din exterior, din fizicalizare. 

După cum Schechner detaliază în eseul său Rasaestetica, cele 9 Rasa sunt: 
Rasa            Sthayi Bhava    română  
 
sringara   rati     dorinţă, dragoste  
hasya    hasa     umor, râs  
karuna   soka     milă, durere  
raudra               krodha                           furie  
vira    utsaha                energie, vigoare  
bhayanaka   bhaya     teamă, ruşine  
bibhatsa  jugupsra    dezgust  
adbhuta   vismaya    surpriză, mirare  
 

Abhinavagupta a adăugat cea de-a noua rasa, shanta, „beatitudinea”. După Abhinavagupta, 
mulţi indieni au vorbit despre „cele nouă rasa”. Dar shanta nu corespunde nici unei sthayi bhava 
anume. Mai degrabă, ca lumina albă, shanta este echilibrul/amestecul perfect dintre ele; sau shanta 
poate fi privită ca o rasa transcendentă care, atunci când se realizează, le absoarbe şi elimină pe toate 
celelalte. Un performance perfect, dacă s-ar întâmpla, nu ar transmite sau exprima shanta (cum poate 

28



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

transmite sau exprima oricare dintre celelalte rasa), ci ar da prilejul de a trăi shanta în mod simultan 
şi absolut de către interpreţi şi participanţi.  

Nu ne propunem în eseul de faţă să cercetăm multiplele conexiuni dintre toate sthayi bhava şi 
rasa. Este suficient să notăm că “emoţiile” din sistemul estetic indian de performance, departe de a fi 
personale—bazate pe experienţa individuală sau închise şi accessibile doar prin mijloacele exerciţiului 
de „memorie emoţională”, sau printr-un „moment privat ” (Stanislavski şi discipolii)—sunt într-o 
măsură obiective, ele rezidă în sfera publică ori socială. (...) 

Când am vorbit cu actori kathakali, de exemplu, unii mi-au spus că ei simt emoţiile pe care le 
interpretează, alţii că nu le simt. Nu se poate răspunde cu da sau nu la întrebarea lui Diderot, „Simt 
actorii emoţiile pe care le comunică?” A simţi emoţiile nu este necesar, însă nici nu este un lucru rău. 
Calitatea performance-ul nu este influenţată de faptul că unui interpret i se întâmplă asta sau nu. 
Relevant este ca fiecare „participant” să primească emoţia, iar emoţiile să fie specifice, controlate. 
Emoţiile, sthayi bhava, sunt obiective; sentimentele (ceea ce trăiesc individual interpreţii sau 
participanţii) sunt subiective. Ce se împărtăşeşte este rasa unei singure emoţii, ori combinaţii de 
emoţii.  
 

Fragmentul de mai sus reflectă și nuanțează teoria pe care se bazează Schechner în 
procesul de lucru la spectacolele sale. Teatrul mainstream din SUA, Broadway & Co., e 
ancorat în naturalism și metodele stanislavskiene de pregătire a actorilor (preluate și 
adaptate de Lee Strasberg, Stella Adler, Michael Cekhov și de studiourile de actorie ce le 
poartă numele). Procesul lui Schechner are rădăcini în Meyerhold, Brecht și Grotowski. 

Când am început să colaborez cu Schechner, acesta avea deja o experiență 
impresionantă de a lucra în acest fel și a reconfigura clasici. Era/este un monstru sacru al 
teatrului american. L-am admirat și îl admir imens, dar, în spiritul lui și al reimaginărilor pe 
care le practică, nu am fost intimidată de el. Cred în propria mea voce artistică și legendele 
teatrale nu-mi pot anihila individualitatea creativă, o pot doar spori. Mă pot influența într-o 
anume măsură, da, dar nu mă pot deturna de pe drumul meu. 

Amintesc câteva dintre realizarile artistice ale lui Richard Schechner, în care voi 
detalia procesul de concepere și dezvoltare a textului pentru performance. 

Schechner este Profesor Universitar și Profesor de Performance Studies la Tisch 
School of the Arts, New York University. În 1967 a fondat The Performance Group, pe care l-a 
condus până în 1980. Spectacolele lor erau în general la Performing Garage, spațiu folosit acum 
de Wooster Group. Schechner a mai abordat mitul Iocastei când a pus în scenă o versiune 
originală a lui Oedip” de Seneca, în adaptarea poetului Ted Hughes. A devenit faimos ca 
regizor al lui Dionysos în 69, Mutter Courage, Oedip de Seneca și Balconul lui Genet.  

A fondat East Coast Artists ca și companie rezidentă a Teatrului La MaMa în 1991 ca 
să dezvolte talente artistice tinere și să mai încerce o dată să aibă un ansamblu de actori, o 
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adevărată companie de teatru de repertoriu. Prima producție a East Coast Artists, 
Faust/Gastronome, a transformat bătrânul alchimist într-un bucătar și a fost apreciată ca 
„aventuroasă și plină de importanță, puternică și risipitoare, senzuală și inteligentă, 
îndrăzneață și facilă, în același timp.” (Marc Robinson, Village Voice).   

East Coast Artists a mai produs două versiuni ale spectacolului Trei Surori de Cehov, 
la Teatrul La MaMa în 1995 și 1997. Ca și în YokastaS, Trei Surori transporta personajele în 
timp: folosind o nouă traducere de Michelle Minnick, acestă reconfigurare a lui Cehov plasa 
primul act în Rusia pre-revoluționară, al doilea în Rusia post-revoluționară, al treilea într-un 
gulag din 1950, al patrulea în lumea de azi. Ideea centrală era să testeze piesa ca dramă, 
teatru fizic, farsă și soap-opera, plimbând-o prin secolul 20, cu influențele lui Stanislavski, 
Meyerhold și Stalin prezente într-un mod conștient. 
 
Conceptul / Textul Iocastelor 

După Yoga și exercițiile Rasa, urmau improvizațiile actorilor pe teme date, în 
principal personaje și situații din grecii antici. Schechner le dădea libertatea să inventeze atât 
la nivelul fizicalității cât și la cel al poveștii și cuvintelor. 

Această parte a fost foarte utilă pentru mine ca dramaturg/scriitor al proiectului 
pentru că mi-a dat posibiltatea să analizez personalitatea și aptitudinile actorilor, să mi-i 
imaginez ca personaje. De fapt așa s-a născut și conceptul textului pentru Iocastele. Regizorul 
plimba în timp personajele, crea talk-show-uri à la Jerry Springer cu ei, îi ducea în cultura 
pop și îi trimitea înapoi la patosul tragediei grecești. Ne amuzam cu toții la repetiții, ne 
jucam, nu degeaba cuvântul play înseamnă și piesă de teatru și a juca și a se juca în limba 
engleză. 

Tot căutând idei pentru conceptul Iocastelor, am petrecut ore întregi pe internet, 
documentându-mă pe tema dată, încercând să aflu ce s-a întâmplat cu acest personaj de-a 
lungul timpului. Spre surpriza mea, numele apărea în tot soiul de ipostaze, de la bande rock 
și punk, la aspiratorul Iocasta, la action figures (păpuși sau figurine à la Barbie, Ken, 
Terminator) ca Revenger Yokasta – Razbunatoarea Iocasta, o războinică. 

Există și multiple reconfigurări dramatice ale poveștii, una dintre cele mai interesante 
fiind cea a lui Hélène Cixous, Le nom d’Oedipe, care se joacă magistral cu poezia 
polisemantică a sunetelor și înțelesurilor, creând un adevărat poem dramatic polifonic. Să 
menționez numai ca NOM - nume - se pronunță ca „nu” (NON), instalând din start o 
ambiguitate: Numele lui Oedip sau NU-ul lui Oedip. 

Ne-am dat seama că o astfel de abordare postmodernă și post-postmodernă era 
interesantă și pentru noi, că puteam duce mai departe jocul serios de-a Iocasta. 
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La un moment dat, toate fetele au avut de făcut un exercițiu cu Iocasta, iar băieții cu Oedip. 
Atunci mi-a venit ideea: vom avea mai multe Iocaste! Încetul cu încetul conceptul s-a format 
și consolidat: Iocastele vor fi ca niște păpuși rusești, fiecare va ști numai o porțiune din 
povestea sa (și implicit a lui Oedip). Au apărut în imaginația mea patru Iocaste: 
- YOYO (Kilbane Porter) cea mică și încrezătoare, o Iocasta de 12 ani care nu crede că poate 
trăi o experienţă precum cea din cunoscuta tragedie. Nu crede în predestinare, ci în faptul că 
destinul poate fi modificat. 
- YOKO (Suzi Takahashi) e Iocasta cea furioasă, cea care a trebuit să-și dea copilul, micul 
Oedip. Îl urăște pe Laius, urăște toți bărbații. Urăște ideea de căsnicie. Mai ales viața ei cu un 
bărbat mai bătrân care crede într-un Oracol ridicol – „o prostituată de lux această Pythia”... 
- YONO (Rachel Bowditch) e Iocasta măritată cu Oedip și însărcinată cu Antigona. E o 
Iocasta domestică, soția perfectă care ignoră tot ce a fost în trecut.  
- YOCASTA (Tracey Huffman) este Iocasta mare, conceptuală, cea care le încorporează pe 
celelalte. E atotștiutoare, cunoaște toate dedesubturile poveștii, e intervievată ca o celebritate, 
le conține și confruntă pe toate celelalte Iocaste, ca și pe moderatorul TV. 

Pe măsură ce s-a consolidat conceptul multiplicării Iocastelor – un personaj la diverse 
vârste, jucat de diferite actrițe - s-a strecurat ideea că Oedip și Laios ar trebui jucați de același 
actor. Multiplicare și reducție. Un personaj interpretat de mai multe actrițe și două personaje 
întruchipate de un singur actor. Un concept teatral care ne dădea posibilitatea să reflectăm 
conflictul INTERIOR al Iocastei, multitudinea fațetelor și poveștilor ei. Să facem o eroină 
puternică și să dăm o anvergură feministă întregului text/spectacol. (Schechner se declară și 
el un feminist convins...) 

Chris Healy s-a pregătit să-i interpreteze pe Laios și Oedip, plus Media, moderatorul 
de talk-show. Grea încercare, mai ales că adevărul e un termen eluziv în această 
reconfigurare, după cum spune și YOYO26

                                                           
26 IOIO în versiunea română 

, care se răzbună pe dragele ei action figures, 
dezlănțuindu-se după plecarea IOCASTEI: 
IOIO 
Nu! Refuz o astfel de viaţă! 
IOCASTA 
Îţi spun ca să te poţi pregăti. 
IOIO 
Şi eu te avertizez. Nu se va întâmpla aşa cum spui tu.  

Tăcere. Iocasta iese. IOIO ia păpuşa şi pe Răzbunătoarea Incasta (RI).   
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Ca şi păpuşoi. Curajoasă Ioio, ce faci când nebuna vine la palatul tău să-ţi spună o poveste care nu-ţi 
place? Ca şi RI. O spânzur de picioare şi îi cos gura. Nu va mai trebui să o ascult. Apoi o teleportez în 
a patra dimensiune—atât de departe încât nu va putea să se întoarcă. Ca şi păpuşoi. Şi ce vei spune 
oamenilor care au auzit povestea ei? Ca şi RI. Le voi spune o poveste nouă în fiecare zi. Un milion de 
zile, un milion de poveşti. Ca şi păpuşoi. Dar care poveste e adevărată? Ca şi Ioio. Toate sunt 
adevărate. 
 
Spectacolul 

Odată ce ideea a fost aprobată de Schechner – la urma urmelor nu era departe de ceea 
ce lui îi plăcea să facă: deconstruirea și reconstruirea personajelor – am trecut la scrierea unor 
scene, citirea și recitirea lor cu actorii, experimentarea replicilor în spațiul de joc, apoi 
rescrierea, revizuirea lor. A fost nevoie de nenumărate rescrieri, pentru că în timpul fiecărei 
repetiții ne veneau alte idei – mie, regizorului, actorilor – așa că exploram în permanență noi 
„bulevarde” creative. 

Schechner ne-a atenționat că vrea să respectăm anumiți piloni dramatici ai poveștii: 
momentul despărțirii de micul Oedip, Oracolul, momentul regăsirii Iocasta-Oedip, Oedip 
Rege, orbirea lui Oedip. Numai că în reimaginarea noastră Iocasta nu se retrage în afara 
scenei ca să se sinucidă. Nu are nici măcar o tentativă de sinucidere, trăiește veșnic ca să-și 
spună povestea, să sfideze destinul și pe Zeus. 

Știam și că vrem un format de tip talk-show pentru multe dintre scene, așa că am 
început textul cu o asemenea discuție ca să impunem stilul talk-show. În mare parte dialogul 
e bazat pe improvizațiile actorilor, dar nu le reflectă pe acestea în totalitate. Scena a fost scrisă 
și rescrisă, cu input-ul actorilor, ajungând la următoarea formă în spectacol: 
IOCASTA şi MEDIA  stau la masă ca într-un TV show de tip De vorbă cu Charlie Rose. 
MEDIA 
Să începem cu începutul... 
IOCASTA 
Începutul începuturilor... 
MEDIA 
Da, când totul a început. Când a început totul? 
IOCASTA 
Ce vrei să spui? 
MEDIA 
Cum ai aflat despre profeţie? Aceea care te-a făcut celebră. 
IOCASTA 
Am primit o scrisoare de la Zeus. 
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MEDIA 
Ce ti-a spus Zeus? 
IOCASTA 
Chiar vrei sa afli? 
MEDIA 
Desigur. 
IOCASTA 
Eram foarte tânără când a sosit scrisoarea. (Citeşte.) Deschid citatul: “Dragă Iocasta, eşti o fată atât de 
drăguţă şi dulce. Încă mai crezi în mine. Şi mie a cam început să-mi placă de tine” ... (Se opreşte din 
citit.) E demodat Zeus ăsta… (Continuă să citească.) „…plus, a trecut ceva vreme de când nu am mai 
avut o femeie muritoare, deghizat în taur sau lebădă. De fapt, sunt puţin confuz în privinţa celei mai 
bune forme sub care aş putea apărea pe pământ în timpurile astea.” Am încheiat citatul. 
MEDIA 
Ai putea, te rog, să treci peste pasajele astea şi să ajungi direct la profeţie?  
IOCASTA 
Profeţia? Okay. (Trece scrisoarea cu privirea.) Să văd...ah, iată. Citat. „Iocasta, scumpo, am o veste 
bună şi una proastă. Vestea proastă e că o să-ţi regulezi propriul fiu.” Am încheiat citatul. 
MEDIA 
Da, asta ştim toţi. Care-i vestea bună?  
IOCASTA 
Zeus scrie, citat, „O să te culci cu fiul tău timp de 14 ani—adică 5,113 de nopţi.” Am încheiat citatul.   
MEDIA 
Asta am auzit. Şi vestea bună? 
IOCASTA 
Asta-i vestea bună.    
MEDIA 
Oh? 
IOCASTA 
De obicei nu-mi discut viaţa privată în public. Am fost regină. Dar după atâta timp, mă simt bine să 
vorbesc. 
MEDIA 
Înţeleg. Deci, Iocasta, în lumina celor ce ţi s-au întâmplat ce crezi despre afirmaţiile lui Freud din 
lucrarea Interpretarea viselor, şi citez, „Este în natura fiecăruia dintre noi să ne îndreptăm primele 
impulsuri sexuale asupra mamei şi primele puseuri de ură, precum şi primele tendinţe criminale, 
asupra  propriului tată.” Am încheiat citatul.  
IOCASTA 
Păi, aşa s-au petrecut lucrurile în familia mea!  
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Producția-workshop din 2003 a avut loc la Teatrul La MaMa, sala mai mică, de 100 de 
locuri, de la etajul unu. Nu era finalizată, era încă un work-in-progress și la nivel de text și de 
performance. Continuând lucrul la proiect pe parcursul lui 2004, cu ajutorul unor fonduri de 
la NYU și alți sponsori, am putut face un casting serios și găsi actori remarcabili. 

De data aceasta, conceptul de performance a mizat și pe o abordare multi-culturală și 
multi-etnică. Am dorit să avem Iocaste de diferite rase și culori.  

Pe Daphne Gaines o văzusem în Persefona la Here Arts Center și fusesem foarte 
impresionată de frumusețea și forța ei actoricească. A cunoscut-o și Schechner și a realizat 
imediat că ea e IOCASTA de care avem nevoie. Temperamentul actriței de culoare, noblețea 
ei naturală, combinate cu o dicție impecabilă și o voce cu rezonanță, au impus-o ca personaj 
central. 

Rachel și Chris au fost singurii care au fost păstrați din fosta distribuție, în 2005 
spectacolul având pe afiș pe Daphne Gaines (Yokasta), Rachel Bowditch (Yono), Phyllis 
Johnson (Yoko), Jennifer Lim (Yoyo), Sarah Kozinn (Dublura - o Yokasta în devenire). 
Christopher Logan Healy (Laius, Oedipus,The Media). (Aici am păstrat numele în engleză 
pentru a reda corect afișul american: Yokasta și nu Iocasta, Laius și nu versiunea românească 
Laios, Oedipus și nu Oedip etc.) 

Producția a inclus și diapozitive de Ryan Jensen, ca un soi de film al primei nopți de 
amor între Iocasta şi Oedip, când Iono îi face o „baie regală” tânărului care a salvat Teba, 
câștigând-o ca soție. 

Fondul muzical a fost creat de Allan Willmer. Costumele - de către compatrioata 
noastră Oana Botez. Luminile de Lucrecia Briceno. Decorul, de Schechner însuși. Benjamin 
Mosse a fost asistent de regie, repetând mișcarea din multe scene cu actorii. 

Schechner a regizat spectacolul folosind anumite elemente din faimoasele sale 
„axiome ale teatrului ambiental” (environmental theatre), dar nu toate. Există momente de 
multi-focus, actorii sunt păstrați tot timpul în spațiul de joc, își schimbă costumele la vedere, 
dar spectatorii nu sunt împrăștiați în tot spațiul ca în Dionysos în 69. Oricum, se poate 
recunoaște marca Richard Schechner în această întrepătrundere ludică de stiluri și registre, 
care refuză să-i dea spectacolului o liniaritate aristoteliană. 

Finalul nu are o rezoluție clară, tradițională, mai degrabă se „stinge”, se transformă în 
realitate imediată. Regizorul mi-a cerut să scriu ultima scenă pentru actrițele care se îmbracă 
în propriile haine, își fac fotografii cu spectatorii și-i invită la o gustare. În loc de concluzie 
avem o ștergere a barierei convenției actori-spectatori, publicul intră în spațiu de joc, 
interacționând cu actorii, la modul normal, de zi cu zi. 
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În ceea ce privește lucrul cu textul, acesta este și rămâne în continuă transformare 
pentru Schechner, care aici păstrează o anume fidelitate față de axiomele sale: Dacă 
evenimentul teatral este un set de tranzacţii legate între ele, atunci textul – o dată ce încep repetiţiile – 
va participa la aceste tranzacţii. Nu este mai rezonabil să te aştepţi ca textul să rămână neschimbat, 
decât ar fi să te aştepţi ca interpreţii să nu-şi dezvolte rolurile. Repetiţiile sunt tocmai pentru 
asemenea schimbări. În teatrul tradiţional schimbările se limitează la ajustări minore, sau poate fi 
vorba de re-scrieri ale autorului. În teatrul ambiental s-ar putea să nu existe un autor principal, sau 
textele sunt colaje din clasici, sau mixaj din mai multe surse şi perioade. În asemenea situaţii 
„schimbarea” nu defineşte exact ceea ce se întâmplă. Confruntarea lui Grotowski ar fi un termen mai 
potrivit. 

Totuși, în cazul Iocastelor, textul a fost modificat în principal de mine, nu a fost lăsat 
la voia întâmplării, n-a constat în mixaje ca în spectacolele sale anterioare. Probabil că 
regizorul, având la dispoziție un dramaturg dispus să scrie și să rescrie, să participe la 
repetiții, să fie integrat organic procesului de lucru la spectacol, a tratat scriitorul ca pe un alt 
actor sau element din producție, care trebuie îmbunătățit permanent. Nu știu dacă termenul 
„îmbunătățit” este adecvat aici totuși, căci uneori am renunțat la replici și scene bune doar 
pentru că structura narativă a întregului text a schimbat direcția și centrul. Alteori s-au 
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adăugat multe lucruri care - din punctul de vedere al dramaturgiei mainstream tradiționale, 
fidelă sloganului show don’t tell (arată-ne, nu ne povesti) - se consideră a fi expoziție, o relatare 
care oferă informație fără a dramatiza suficient înșiruirea de fapte, în acest caz replicile fiind 
mai aproape de proză, poezie, jurnalism și teatru documentar. Expoziția nu permite subtext, 
ci doar text, pretext și intertext. 

Pentru Schechner carnea dramatică a unui personaj sau a unei replici nu este cel mai 
important lucru, ci – în spiritul teatrului ambiental – contează întregul ansamblu de mișcări, 
sunete, lumini, cuvinte, obiecte, corpuri. Vorbele pot fi uneori menite doar să comunice 
emoție, să întrețină o stare, să ofere informație și meta-informație, să comenteze autoreflexiv 
asupra personajului și a situației conflictuale. 

Dramaturgii americani de mainstream sunt obișnuiți să fie centrul unei producții, să 
aibă viziunea și cuvântul final. În ipostaza mea de dramaturg off-Broadway, procedez la fel, 
spectacolul este montarea/interpretarea unei piese, viziunea principală este cea a autorului 
dramatic. 

Nu același lucru se întâmplă în procesul de lucru cu Schechner sau alți regizori de 
teatru experimental (ambiental, teatru-dans, teatru fizic, de avangardă), unde textul este doar 
un element din spectacol, o părticică a puzzle-ului performativ, forțat să se „repete”/rescrie 
și să se reconfigureze continuu. E destul de dificil și pentru actori să se supună acestor 
schimbări continue, e nevoie de o dedicație deosebită pentru proiect și regizor pentru a face 
față nisipurilor mișcătoare ale unor replici modificabile perpetuu. 

Nici măcar la repetițiile la scenă textul n-a fost total fixat. Am adăugat un monolog 
important doar cu câteva zile înainte de premieră. Schechner a observat că dublura tuturor 
personajelor feminine, Sarah Kozinn, e o actriță extrem de versatilă și expresivă. Era păcat să 
nu aibă ocazia să joace, așa că regizorul nostru a decis în ultimul moment să o țină non-stop 
în scenă, să oglindească mișcările și acțiunile ceorlalte Iocaste. Ne-a plăcut așa de mult 
repetiția cu Sarah prezentă continuu că am decis să-i dăm și replici, să creăm chiar un 
personaj numit Dublura, care la final cere atenția spectatorilor și strigă: Oameni ai Tebei! Eu 
sunt Dublura! După care urmează un monolog compus din fragmente din replicile celorlalte 
Iocaste pe parcursul spectacolului.  

Iată că, deși nu există o rezoluție concluzivă a poveștii dramatice, acest vibrant și 
neașteptat moment de final a adus un binevenit umor și o extragere a publicului din 
convenția teatrală înspre realitatea imediată, unde actorii sunt ei înșiși, nu personaje într-un 
spectacol.  

Am păstrat pentru final analiza ultimei scene din actul I al Iocastelor: The Baddest 
Mamma (Cea mai tare rea mamă). Am tradus baddest prin tare rea ca să păstrez agramatismul 
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haios din engleză, căci superlativele lui bad sunt worse și the worst, nu the baddest. The baddest 
este folosit totuși în slang, argoul de cartier.  

Acest talk-show à la Jerry Springer unde Fedra, Medeea și Iocasta își dispută titlul de 
mamă rea este singura scena care nu corespunde întru totul firului narativ al spectacolul, dar 
care s-a dovedit a fi favorita publicului. În plus, m-am amuzat cel mai mult să o scriu, iar 
Richard a avut delicii adăugând replici și pasaje. Probabil pentru că aici ambii am fost liberi 
să ne jucăm cu ideile și conceptele, să teoretizăm ludic pe teme legate de subiect, să creăm 
meta-conflicte, să construim și să deconstruim fără presiunea verosimilității dramatice, adică: 
să ne „postmodernizăm” în exces și cu succes. Citez câteva fragmente: 
 
MEDEEA 
Te îndepărtezi de subiect. Povestea ta pute a auto-compatimire şi auto-justificare. Problema pe care o 
dezbatem, pe care ar trebui să o dezbatem, este să aflăm cine e cea mai rea mamă. În această privinţă 
voi fetelor ar trebui să mergeţi mai bine la cumpărături. Nici una dintre voi nu se poate compara cu 
mine. Eu sunt cea mai rea mamă din istorie!  
FEDRA 
Nu mă face să râd!  
Chiar şi Clitemnestra, care-i şucărită că nu a fost invitată la emisiune, e mai rea decât tine. Şi-a trimis 
fiica la moarte, şi-a trimis fiul în exil, şi-a ucis soţul şi... 
MEDEEA 
Dar s-a întors şi a ucis-o, nu? 
FEDRA 
Exact.  
MEDEEA 
Deci nu a fost destul de rea cât să-şi salveze viaţa.  
IOCASTA 
Dar tu? Tu nu te-ai spânzurat?  
MEDEEA 
Aici greşeşti. I-am spus lui Iason unde-i limita. Tu ai fost cea care și-a pus ștreangul de gât. 
IOCASTA 
Minciuni!  
MEDEEA 
Te înşeli, Iocasta. Te crezi atât de faimoasă. Dar ascultă-mă pe mine, o mulțime de oameni nici măcar 
n-au auzit de tine. N-ar şti cine ești nici dacă s-ar lovi de tine. Dar pe mine, pe mine mă cunoaşte 
toată lumea.  
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Acest schimb de replici amuzante pune însă în perspectivă istoria Iocastei, oferind un 
necesar context  pentru personaj.  

Într-adevăr tragediile antice abundă de personaje feminine puternice, violente, 
capabile de pasiuni excesive, de răzbunări sângeroase și de trăiri extreme. Majoritatea se 
sinucid sau sunt omorâte ca pedeapsă pentru feminitatea aceasta debordantă și fără limite, 
Medeea fiind practic singura care supraviețuiește după actul răzbunării – dar cu ce preț?  

Adunând câteva dintre aceste femei într-o scenă comică, parodică, ele sunt cumva 
ridicate dincolo de durerea și tragismul inerent situației lor. Abordarea satirică provoacă 
eliberarea energiilor acumulate în scenele anterioare, reduce volumul intensității tragice 
coborând-o în suportabila melodramă (e aproape imposibil să creezi patos autentic în acest 
secol, melodrama e „the next best thing”), apoi îl instalează pe spectator într-un spațiu 
brechtian unde este provocat să râdă de dramele altora. Râsul eliberator combinat cu 
asumarea provocată este poate cea mai apropiată formă/formulă de catharsis în zilele 
noastre. 

Să râdem așadar cu Iocasta, o femeie care refuză rolul de victimă, o eroină care 
traversează spații și timpuri cu zâmbetul pe buze, fără să-și renege dorințele, sexualitatea și 
trecutul.  
 

Am lucrat doi ani la acest spectacol, am scris sute de pagini, am fost aproape de statul 
yogin în cap, am râs și plâns cu Richard Schechner și echipele noastre de actori, designeri și 
tehnicieni, am învățat enorm, am „văzut monstruos”, am mers mai departe, am continuat să 
revizuim, să reimaginăm, să reconfigurăm, știind că premiera e mai degrabă o dată la care te 
resemnezi, decât un moment al produsului „final”. 

Am învățat de la Schechner că ceea ce contează e procesul de lucru și colaborarea 
artistică, încrederea în ceilalți. 
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Saviana Stănescu este dramaturg, scriitor bilingv, profesor de scritură dramatică și studii teatrale la 
Ithaca College și New York University, doctorand UNATC din 2009. A publicat mai multe cărți de 
poezie și teatru în limbile română și engleză. Între 2001-2004, studiază full-time la New York 
University, Tisch School of the Arts, cu o bursă Fulbright, și obține un masterat MA în Performance 
Studies și un MFA în Dramatic Writing. Este dramaturg-în-rezidență pentru compania lui Richard 
Schechner East Coast Artists pentru care scrie „YokastaS Redux”. La Teatrul Lark, dezvoltă textele 
“Waxing West” și “Lenin’s Shoe”, avându-l ca mentor pe Arthur Kopit. În 2007, piesa sa “Waxing 
West”, produsă la legendarul Teatru La MaMa, obține premiul „New York Innovative Theatre” 
pentru cel mai bun text original. Piesa ei „Numărătoarea Inversă” e publicată și jucată în Franța și în 
Mexico, iar „Aliens With Extraordinary Skills” este produsă off-Broadway, jucându-se de atunci în 
multe alte teatre americane. Alte piese jucate în SUA: „For a Barbarian Woman”, „Ants”, 
„Bechnya”, „White Embers”, etc. A co-editat antologiile de piese în engleză „Ro-Mania after 2000” și 
„Global Foreigners”, precum și prima colecție de eseuri de Richard Schechner în română.  
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INTERVIU CU RICHARD SCHECHNER 
 

Interviu realizat de Saviana Stănescu şi publicat  
în volumul Performance. Introducere şi teorie  

de Richard Schechner, Ed. UNITEXT 
 
Saviana Stănescu: Cum ați defini „to perform” în relație cu „to play” (a juca)? 
Richard Schechner: Aș începe prin a spune că putem recunoaște în viața noastră de zi cu zi 
faptul că jucăm multe roluri. De la Shakespeare știm cu toții că lumea e o scenă, iar oamenii 
sunt actori, ne interpretăm (perform) propriile identități, rolurile profesionale sau domestice, 
ca toată lumea să înțeleagă – sau nu – ce se întâmplă cu noi. VIAȚA SOCIALĂ imită ARTA și 
nu neapărat invers, învățăm să ne jucăm rolurile zilnice prin a ne referi conștient câteodată, 
inconștient în general, la diferite modele din artă. Cu alte cuvinte, dacă simțim că nu 
cunoaștem adevărul despre noi înșine, jucăm „Oedip”; dacă simțim că dragostea poate cuceri 
totul, dar n-are un final fericit, jucăm „Romeo și Julieta”; dacă simțim că oamenii sunt cruzi 
unii cu alții, jucăm proba bil Strindberg; da că simțim că avem un anume control asupra 
destinelor noastre, dar nu cu totul, și avem o privire ironică asupra vieții, îl imităm pe Brecht. 
Aceste lucruri apar într-o formă distilată la început, sunt sarea și piperul operelor de artă, le 
învățăm fără să știm câteodată, e un proces de feedback ceea ce se-ntâmplă pe scene sau la 
mese și în dormitoare. Viața imită arta și arta imită viața. E o relație dinamică. Performance 
Studies explorează această relație dinamică, nu presupune dintru început că una e primară și 
cealaltă secundară. Ambele sunt primare, sau ambele sunt secundare - una celeilalte. 
S.S.: Ce distincții puteți face între „performance” și spectacol? 
R.S.: Nu știu dacă pot face așa o distincție amplă… O întreagă societate poate fi văzută ca 
spectacol: un șef de stat care apare cu pompa în public sau un circ. E ceva care pune accentul 
pe îmbrăcămintea vieții sociale, e atunci când îți porți bijuteriile și hainele cele mai bune ca 
să-i impresionezi vizual pe alții. Vizibilitatea e un fenomen al distanței. Te impresionează de 
la distanță. Sunetul e mai dificil, operează la nivel local, iar dacă îl transformăm în semnale 
digitale, chiar și mai aproape. Gustul, mirosul și atingerea sunt și mai apropiate. Așa că 
spectacolul pune accentul pe ceea ce e incitant și impresionant de la distanță și place ochiului. 
Sunetul – internalizat sau actual – poate fi și distant și apropiat, când învățăm să scriem, 
convertim sunete în semnale, luăm ceea ce oamenii spun și transformăm în semnale 
electronice. Nu putem transporta mirosul, gustul, atingerea. Nu poți atinge/mirosi/gusta un 
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million de oameni în același timp, dar li te poți arăta în același timp. Spectacolul place 
maselor, e mare, grandios. E vizual și impresionează prin show extern. 
S.S.: Au fost voci care au argumentat că performance nu are un mediu distinct de expresie… 
R.S.: Performance este sinergetic, combină diverse mijloace de expresie. Știm de la Aristotel 
că tragedia are 6 părți: poveste/subiect/mit, personaj, gândire/raționament/judecată, 
dialog/limbaj/grai, muzică & dans, spectacol. Știm că e o artă composită. Wagner teoretiza 
„Der Gesamptkunstwerk”, opera de artă totală, unificată, în care poezia, muzica, spectacolul 
sunt împreunate. Teatrul, performance-ul, comunică prin mai multe canale pe care vrea sau 
să le armonizeze sau să le deconstruiască - vezi avangarda. Dar nu este produs pentru un 
singur mediu.  
S.S.: Care este relația dintre „performance” și teatru? 
R.S.: Performance e o categorie mai largă, teatrul una mai mică. Eu aparțin unei familii, care 
e relația lui Richard cu Schechnerii? Sunt mai mulți Schechneri, dar Richard e doar unul. Sunt 
mai multe feluri de performance. Teatrul este un gen particular de performance, care în 
tradiția vestică implică acel model aristotelic: caracterizare, fir narativ, prezența unui grup de 
oameni pentru delectarea altora. Sunt alte forme de performance care nu implică asta.  Spre 
exemplu, când asculți cântece pe iPod, asculți un performance, dar nu unul teatral. Nu există 
un public, tu ești publicul, se adresează urechilor tale și nu văzului. E muzical, dar 
digitalizat. Apoi sunt și acele roluri din viață care sunt performance-uri zilnice: performance-
ul unui doctor, unui profesor etc. Sau performance art, ceea ce face un artist visual ca Marina 
Abramovic sau ce făcea Allan Kaprow. Performance art se manifestă prin acțiune, dar nu se 
subsumează unui structuri narative, deci nu se numeşte teatru pentru că n-are acel aristotelic 
plot - poveste, fir narativ. 
S.S.: Hans-Thies Lehmann a teoretizat existența unui teatru post-dramatic. Unde îl plasați în relație 
cu „performance”? 
R.S.: Teatrul post-dramatic este o frază pe care eu am inventat-o si Hans a luat-o și a dus-o 
mai departe, imaginând o confluență între performance art, celelalte tipuri de performance 
(cel domestic, zilnic, spre exemplu) și teatru. Tocmai am văzut în Lincoln Center Festival 
„Les Ephemeres” în regia lui Mnouchine, un spectacol extraordinar, cu fire narative 
multiple, ca o soap opera adusă la un nivel elevat artistic. Într-un anume sens e                 
post-dramatic, nu e doar o poveste, ci o serie de povești nu neapărat legate una de alta. Sau 
spectacolele lui Richard Foreman care nu au fir narativ. Deconstruirile de piese clasice ale 
Wooster Group intră în aceeași categorie, căci structura narativă nu este importantă. În 
același timp, toate sunt considerate teatru, au atributele teatrului: sunt prezentate în fața unui 
public, sunt pregătite de un grup de profesioniști, au loc pe scenă, dar nu pun accentul pe fir 
narativ și dezvoltarea personajelor. 
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S.S.: Ce s-a întâmplat cu teatrul ambiental (environmental theatre)? 
R.S.: Teatrul ambiental – pe care l-am botezat și teoretizat – e acum numit site-specific 
performance, în special pentru că „environmental” e un cuvânt care a migrat înspre ecologic, 
acela fiind înțelesul lui primar acum. Eu l-am folosit în sensul dat în pictură, anume de a crea 
un întreg spațiu. Kaprow vorbea despre colaj și mediu/ambient și eu am adaptat formula 
pentru teatru. Deși acum există acest teatru in situ (site-specific), iar performance art e în 
general site-specific, teatrul ortodox în care există o separare între scenă și public, actori și 
spectatori, e încă forma dominantă de prezentare teatrală. Nu-mi place asta, cred că e 
retrograd, cred că e o rușine și nici nu-mi place acest tip de teatru foarte mult. Mă plictisesc, 
adorm în general, dar asta e, acest teatru există. Nu există explicații pentru prostul gust.  
S.S.: Care este relația dintre „performance”, avangardă și performance art? Dar între „performance” 
și antropologie? 
R.S.: În ceea ce privește avangarda, am explicat pe larg care e situația în eseul meu „5 
avangarde sau nici una”. Antropologia, în sens larg, este studiul comportamentului uman la 
nivelul culturii din care face parte. Nu la cel al psihologiei umane, ci relația între acțiunile 
umane mici, individuale și societate/cultură. Performance-ul și teatrul se ocupă tot cu asta în 
esență. Subiectele din teatru și performance art sunt culturi umane exprimate prin 
individualități artistice, interpretate în cadrul unor rețele sociale, re/prezentate în fața unui 
grup de oameni. 

În al doilea rând, comportamentul performativ e ritualizat. E repetitiv, se ocupă cu 
interpretarea unor anumite valori fundamentale, metodele antropologiei sunt dezvoltate să 
înțeleagă aceste acțiuni ritualizate pătrunse în interiorul unei culturi. Nu spun că tot teatrul și 
performance-ul se ocupă cu asta, dar o mare parte, da. În lucrările mele teoretice, am operat 
la intersecția dintre gândirea antropologică și cea teatrală. Vedeți cartea mea „Între Teatru și 
antropologie”. 
S.S.: Care este viitorul „Performance Studies”? 
R.S.: Bineînțeles că aș vrea să văd mai mulți tineri care studiază acest domeniu și sunt sigur 
că asta o să se întâmple pentru că noi pregătim mulți specialiști la NYU și în alte universități 
și mulți devin profesori la rândul lor. Dar prezentul e ceea ce contează. Sunt bucuros că am 
fost publicat în Romania. Alte carti îmi apar în Slovacia, Lituania, China. Lucrările mele 
ajung să fie cunoscute peste tot și asta e foarte bine. Sper că Performance Studies nu va 
pierde legătura cu zona artistică și cea a vieții de zi cu zi, că nu va fi prea încărcată teoretic. În 
același timp, sper că practica artistică nu va uita că se poate înțelege pe ea însăși doar prin 
teorie. 
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S.S.: Cum echilibrați viața artistică de regizor cu cea academică?  
R.S.: Nu știu dacă le echilibrez, le fac pe rând. Când lucrez ca artist/regizor sunt conștient de 
teoriile existente și de cum afectează ceea ce fac; când scriu un eseu, sunt conștient de 
experiența mea artistică. Când lucrezi ca regizor, o faci centimetru cu centimetru, lucrezi 
direct cu actorii, cu autorul, chiar când tu eşti autorul sau Saviana e autorul. E un proces 
încet, dureros, ești concentrat pe detaliile lucrului, poți să miroși creația ta. Când începi să 
teoretizezi, să predai, iei perspectivă, distanță, încerci să vezi un context mai larg. Tensiunea 
dintre a lucra în „minutul” particularului și a teoretiza într-un mod mai general, abstract, e 
foarte incitantă pentru mine, o recomand tuturor. Prea mulţi oameni merg într-o direcție sau 
alta. Cred că mintea mea e încă vie și tânără tocmai pentru că în mod constant practic această 
dialectică, am mereu de răspuns la întrebări pe care o parte din mine le pune celeilalte.  
S.S.: Cum vedeți dinamica dintre teatrul comercial, de Broadway, care este centrat pe textul dramatic 
și teatrul experimental, unde originalitatea/stilul regizorului sunt piesa centrală? 
R.S.: Nu știu, nu sunt un expert în Broadway. Și n-aș spune că Broadway-ul e centrat pe text. 
În general pe Broadway sunt musicaluri, sunt centrate pe comerț, pe nevoia de a face bani. 
Disney nu e pe Broadway să promoveze text sau muzică, ci să facă bani. Dacă Disney ar 
putea face bani producând poemul epic „Beowulf” în engleza medievală, ar face-o cu 
siguranță. Ei urmăresc banii. Broadway-ul e forma populară de entertainment/distracție, în 
care există o sinergie între filmele hollywoodiene, televiziune și performance. Multe dintre 
producțiile de pe Broadway – „The Lion King”, „Little Mermaid” – sunt bazate pe filme.    
De ce? Pentru că oamenii vor să se apropie de ele, să vină mai aproape. E ca și cum vezi o 
prăjitură în vitrină, apoi te duci la restaurant și vrei să mănânci una la fel. Broadway-ul mai 
și importă spectacole din Europa, Anglia în general, un anume tip de dramă pentru clasa de 
mijloc, de genul care aduce bani, nu experimentală. Câteodată aduc star-uri să joace în aceste 
producții. Arareori Broadway-ul produce o noua piesă incitantă, originală. Nu cred că o să 
vezi Sarah Kane sau Susan Lorry Parks pe Broadway. Sau pe Saviana Stănescu… E un teatru 
comercial acolo, o distracție populară, o destinație turistică. Nu o iau prea în serios, deși, dacă 
aș fi un teoretician al entertainment-ului popular, aș lua-o în serios. Bine că nu sunt. 
S.S.: Majoritatea producțiilor pe care le-ați regizat sunt reconfigurări ale clasicilor. De ce această 
fascinație pentru reimaginarea clasicilor? 
R.S.: Sunt atras și fascinat de miturile grecești. Am făcut „Dionysos în 69”, „Orestia” în 
chineză, „Oedip”-ul lui Seneca în traducerea lui Ted Hughes, am făcut „Iocastele” cu tine etc 
etc… De ce grecii antici? Pentru că în tragediile grecești, inconștientul e atât de conștient. E ca 
și cum ți-ai pune în scenă visele, dar nu într-un mod suprarealist. Dorință ascunsă, 
răzbunare, sexualitate și violență în familie… Dorințele secrete ale subconștientului și 
inconștientului sunt expuse în public. Nu există jumătăți de măsură. Toate măștile cad. 
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În afara grecilor, am mai deconstruit „Trei Surori”, „Mutter Courage”, „Hamlet”, 
„Faust”... De multe ori am avut personajele principale masculine jucate de actrițe. Cred că 
femeile sunt mai fascinante, mai complexe…  

Oricum, un clasic e un clasic pentru că e persistent. Transcende spațiul și timpul în 
care a fost creat, poate fi citit de oameni de pretutindeni. Îmi place să deconstruiesc texte 
clasice, cu umor și ironie, dar le onorez și respect în același timp. 
S.S.: Ce granițe/limite sunt încă de șters, de depășit, de distrus, în teatru? 
R.S.: Cine știe. Nu ești conştient de faptul că ai trecut o graniță decât în momentul în care te 
uiți înapoi și zici: hmmm, nu mai sunt în aceeași țară! Dacă crezi că ai trecut o graniță, că ai 
depășit o limită, probabil n-ai făcut-o. O știi numai când ești dincolo și zici: asta e cu totul 
nou! Când am creat teatrul ambiental, nu m-am gândit că o să descopăr un nou teritoriu,    
m-am gândit că regizez o piesă pe o plajă. Am creat un ambient care folosea întreg spațiul și 
spectatorii erau înăuntrul lui, nu separat. Asta se petrecea când am regizat „Victimele 
Datoriei”. Doar după o vreme mi-am zis: hmmm, a fost ceva straniu, n-a fost tipul de teatru 
pe care am învățat să-l fac, e diferit. Și atunci am început să-l teoretizez. 
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TEATRUL ÎNCOTRO? ÎMPREUNĂ SAU ÎMPOTRIVA TIMPULUI? 
 

prof. univ. dr. Ludmila Patlanjoglu 
 
Feţele teatrului la început de secol XXI au făcut obiectul Seminarului Criticilor 

Consacraţi organizat de Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru (A.I.C.T.) la Festivalul 
Internaţional de Teatru de la TBILISI. Un cadru adecvat pentru asemenea dezbatere, 
întrucât festivalul s-a impus ca o punte între teatrul european şi cel asiatic. Din 2009, 
toamna, în lunile septembrie - octombrie, prin programe ample, cuprinzând spectacole, 
ateliere, colocvii, expoziţii, a găzduit oameni de teatru prestigioşi, companii de renume din 
Marea Britanie, Italia, Franţa, Coreea, Israel, Germania, Rusia, Iran, Lituania, Polonia, 
Armenia, Croaţia, Estonia, Suedia, Austria, India. La această ediţie, printre invitaţi s-au aflat 
şi Alice Georgescu, Preşedinte A.I.C.T. - Secţia Română, Director al Festivalului Naţional de 
Teatru, şi Constantin Chiriac, Directorul Teatrului Naţional „Radu Stanca” şi al Festivalului 
Internaţional de Teatru de la Sibiu. Viitoarea ediţie a festivalului din Tbilisi va găzdui un 
showcase al teatrului sibian, ce va cuprinde spectacole regizate de Silviu Purcărete: „Faust”, 
„Metamorfoze”, „Aşteptându-l pe Godot” şi „Călătoriile lui Gulliver”. 
 În întâlnirea Est-Vest, seminarul a pus în lumină valori comune, creaţii şi 
personalităţi universale. Fără a face un bilanţ exhaustiv, criticii s-au oprit la oazele de 
stabilitate şi performanţă, la momentele de graţie care validează acest început de mileniu. 
Marii clasici, Shakespeare şi Cehov, rămân pilonii de rezistenţă, continuă să se prezinte în 
haine noi, născând montări în care se regăsesc deopotrivă creatorii şi spectatorii. 
Aniversările UNESCO – Strindberg, Beckett, Ionesco – care au adunat la unison energiile 
artistice în teatrul lumii, au condus la exegeze scenice incendiare pentru aceste timpuri 
confuze şi consumiste. În această călătorie pe teritoriul geografiei teatrale, noua 
dramaturgie este un pol revitalizant, care contaminează fericit mişcarea teatrală. Într-o 
epocă deschisă tuturor posibilităţilor, în care se confruntă „siguranţa maeştrilor” cu 
„îndrăzneala tinerilor”, autocraţia regizorilor străluceşte. Ei aduc la rampă spectacolul lumii 
de azi, folosind inventiv şi poetic recuzita care animă teatrul de la maşinării video la 
limbajul violent al cotidianului. În lecturi „ne-firesc de libere” sparg convenţii provocând 
critica şi publicul printr-o fantezie insolentă în folosirea limbajului teatral. Teatrul 
independent aduce o infuzie de aer proaspăt; un spaţiu privilegiat pentru artiştii tineri 
nonconformişti; un bastion pentru cercetare şi experiment.  
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 Seminarul a pus în discuţie şi unele probleme grave generate de aceste vremuri de 
criză – probleme acutizate şi de tensiunile şi presiunile sociale şi politice, de greutăţile de 
ordin financiar. Banii sunt puţini. Sumele de la buget foarte reduse. Salariile artiştilor sunt 
indecent de mici.  
 Dialogul criticilor moderat de Margareta Sörenson – Vicepreşedinte A.I.C.T. şi Irina 
Gogoberidze – Preşedinte A.I.C.T. secţia Georgiană a pledat pentru un început de mileniu 
viu. Am selectat câteva comunicări care ilustrează deviza seminarului „Teatrul încotro? 
Împreună sau împotriva timpului?”. 
 
 

„SINDROMUL CRIZEI” ŞI DOCTORUL CEHOV 
UN TRIPTIC-CAPODOPERĂ DE ANDREI ŞERBAN 

 
Ludmila Patlanjoglu 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
lpatlanjoglu@yahoo.com 
 
Abstract: At the beginning of XXI century, Chekhov remains 
a theatrical and existential model, an author-destiny of our 
world. Theatre Patriarchs or young directors have created 
performances of reference based on his work. An important 
part into the series of memorable stagings, is the Chekhov 
triptych made by Andrei Şerban in Romania, in three theaters 
elite: „The Seagull” at the National Theatre Radu Stanca 
Sibiu, „Uncle Vanya” at the Hungarian Theatre of Cluj-
Napoca and „Ivanov” at L.S. Bulandra Theatre in Bucharest. 
Keywords: Andrei Şerban, A.P. Cehov, The Seagull, Uncle 
Vanea, Ivanov, The National Theatre Radu Stanca Sibiu, Hungarian Theatre of Cluj-Napoca, L.S. 
Bulandra Theatre Bucharest.                        

 „Să-ţi porţi crucea şi să-ţi păstrezi credinţa.” 
Nina Zarecinaia – Pescăruşul 

 
La început de secol XXI, Cehov rămâne un model teatral şi existenţial, un autor-

destin pentru lumea noastră. O lume care pune problema opţiunii individuale sau colective: 
a te refugia în trecut sau a accepta un prezent cu tot răul lui. Partiarhi ai teatrului sau tineri 
regizori au realizat mari spectacole. Printre ele amintim Pescăruşul lui Arpad Shilling, 
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Platonov la Avignon, la Palatul Papilor, în viziunea lui Eric Lacasade, un imens succes 
urmat de alte două producţii antologice – Pescăruşul şi Trei surori, Ivanov montat de Peter 
Zadek sau Trei surori în lectura scenică a lui Lev Dodin şi Stephane Braunschweig. 

În suita montărilor memorabile, se înscrie şi un triptic Cehov realizat de Andrei 
Şerban în România, la trei teatre de elită: Pescăruşul la Teatrul Naţional „Radu Stanca” 
Sibiu,  Unchiul Vanea la Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca şi Ivanov la Teatrul Bulandra 
din Bucureşti.  

Dramaturgul este o permanenţă a creaţiei lui Andrei Şerban, recunoscut şi de 
oamenii de teatru ca un important exeget cehovian. În arii geografice diferite, a semnat 
spectacole care s-au bucurat de aprecieri la superlativ din partea criticii şi a publicului. 
Livada de vişini la Lincoln Center Theatre – 1977, Pescăruşul la Teatrul Shiki din Tokyo şi la 
Public Theatre din New York – 1980, Trei surori la Boston American Repertory Theatre – 
1982, Unchiul Vanea la La Mama – 1983 şi la Teatrul Alexandrinski din Sankt Petersburg – 
2009, Trei surori la Teatrul Naţional din Budapesta – 2010. 

Tripticul cehovian din România este în subtext o oglindă a sindromului crizei atât 
de clamată azi pe toate meridianele, o reflecţie despre pervertirea darului vieţii şi despre 
păcat. În viziunea lui Şerban, Pescăruşul, Unchiul Vanea şi Ivanov sunt tragi-comedii atroce şi 
hilare despre vremurile noastre confuze, lipsite de dragoste, credinţă, nădejde. „Urât mai 
trăiţi, domnilor” – celebra replică a lui Cehov (imaginată de Gorki) este diagnosticul acestor 
spectacole, unde 
Dumnezeu e mort, lumea 
golită de sens şi omul de 
rost. Viaţa eroilor e o 
risipire în minciună, 
rătăcire, iluzie. O iluzie de 
evadare care ascunde 
refulări, idealuri 
abandonate şi aspiraţii 
părăsite. Cea mai mare 
frustrare, cauza tuturor 
suferinţelor, este 
neiubirea.  

 
 

Andrei Şerban în „Unchiul Vanea”, Teatrul Maghiar Cluj-Napoca 
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Scena este invadată de fiinţe cu apucături canibalice în relaţia cu ei înşişi şi cu 
semenii. Pentru ei, cuplul, căsătoria, durerea, moartea sunt simulacre sau caricaturi. Pentru 
a-şi anestezia plictisul, disperarea şi deznădejdea se refugiază în sex, alcool, bârfă, goană 
după bani.    

Trăiesc într-un timp descompus, fără eternitate.  
Montările tulbură prin realismul lor oniric. Cuvintele sunt rostite în forţă. Scena este 

în clocot: geamăt, strigăt, urlet.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Unchiul Vanea”, Teatrul Maghiar Cluj-Napoca,  
în dreapta – Bogdan Szolt 
 
Un dialog al surzilor, unde remarcabilă 

este coregrafia personajelor în spaţiu. În 
Pescăruşul, la Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, ei 
sunt pe scenă, împreună cu spectatorii, învăluiţi 
de cortine translucide, ca într-o seră. În Unchiul 
Vanea, la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, 
spectatorii sunt pe scenă şi actorii în sală, în prima 
parte, iar apoi împreună pe scenă.  
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Andrei Şerban şi Ioana Anastasia Anton, „Ivanov”, Teatrul L.S. Bulandra 
 

În Ivanov, la Teatrul Bulandra, evoluţia eroilor are loc şi în culise, prelugindu-se în 
sală, în intimitatea publicului. Ambientul teatral amplifică emoţional drama personajelor, 
dar şi a spectatorilor. Tragicomici nu sunt doar eroii, ci şi noi, ne spune regizorul. Andrei 
Şerban declară: „Ne temem să trăim – acum şi aici: prezentul ne obligă să ne privim în 
oglindă, dar refuzăm să ne vedem, preferând evadarea în vis, fantezie sau irealitate.” 

 Diferenţa dintre teatru şi viaţă se dizolvă, regizorul odată cu actorii, în mâna 
doctorului Cehov, „mai rece decât diavolul”. Ei nu interpretează, ci îşi asumă condiţia 
personajelor. Şerban mărturiseşte: „Ce ne intrigă şi ne atrage mereu la Cehov e 
corespondenţa cu propria noastră viaţă. Cu Pescăruşul sunt nevoit să mă pun pe mine 
însumi sub semnul întrebării.” În aceste spectacole explozive, frapante vizual şi auditiv, 
Andrei Şerban actualizează subtil. Cuvintele ne sună familiar. Cotidianul zilelor noastre – 
aspru, pedestru, dar şi inefabil şi poetic – pătrunde prin detalii de costum şi recuzită creând 
o punte între ieri şi azi, între timpul lui Cehov şi timpul nostru. Bagheta regizorală 
inventivă şi tensionată a lui Şerban îi inspiră pe actori. E genul de experienţă în care 
contează nu numai spectacolul, dar şi drumul parcurs. Publicul şi artiştii se confruntă cu o 
concepţie de teatru profundă a unui regizor-poet. De la maeştri la tineri, până la figuraţie, 

49



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

interpreţii pun în lumină calităţi expresive excepţionale în secvenţe de prim-plan sau de 
grup. Jocul lor balansează între graţios şi grotesc, între fineţe şi forţă.  

Doctorul Cehov pune diagnosticul unei lumi bolnave, marcate de „sindromul 
crizei”, iar doctorul Andrei Şerban îi găseşte un antidot. El poate fi citit în finalurile 
spectacolelor, care lasă speranţa că există o cale de salvare. Odată cu personajele, înţelegem 
că prin ADN suntem unici şi irepetabili şi că suntem creaţi pentru veşnicie.  
 
Mâine plec. Adio. Mă duc să mor. 

Aceste cuvinte premonitorii ale lui 
Cehov către un tânăr confrate l-au inspirat pe 
regizorul român. Mântuirea sufletelor pustiite 
din piesele scriitorului se face, în spectacolele 
lui Şerban, prin moarte, văzută ca o poartă spre 
viaţă, ca o reîntâlnire cu Dumnezeu. În Ivanov, 
Sara, evreica cea convertită la creştinism, care 
îşi smulge crucea de la gât şi moare în 
indiferenţa generală, vine la sfârşit printre cei 
vii şi îl ajută pe Ivanov să treacă în nefiinţă. În 
Pescăruşul, la flacăra unei lumânări-crucifix, 
silueta mamei se contopeşte cu cea a fiului, 
care din lumea de dincolo sună din clopot şi 
rosteşte replica ce deschide şi închide 
reprezentaţia: Spectacolul începe. În finalul 
tarkovskian din Unchiul Vanea, personajele, 
apăsate de păcat, se tăvălesc în noroi, în timp 
ce o ploaie purificatoare încearcă să îi spele. 
Deznădejdea, durerea devin harice şi capătă 
sens pentru aceste inimi reci şi împietrite.  

Pentru Andrei Şerban teatrul este 
fabrică de iluzie, cameră de tortură, dar şi 
mister şi liturghie. 

                                                                                        
       

 
Mirela Oprişor şi Vlad Ivanov în „Ivanov”,                

                                                                                                                                Teatrul L.S. Bulandra 
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Victor Rebengic, „Ivanov”, Teatrul L.S. Bulandra 
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CENZURA ŞI AUTOCENZURA  
ÎN TEATRUL GEORGIAN POST-SOVIETIC 

Traducere: cercetător Cornel Huţanu 
 
Lasha Chkhartishvili 
Ilia State University, Tbilisi, Georgia 
lasha.chkhartishvili@iliauni.edu.ge 
 
Abstract: After the collapse of the Soviet 
Union, theatres of the post-soviet countries 
became independent. This huge political 
occasion caused shock and confusion among 
the leaders of the theaters. It became quite 
difficult to discover the actual topics of 
interest for spectators. After the 
announcement of independence of Georgia 
(1991) in Tbilisi there were opened several 
independent theatrical spaces. After several 
years, the ideological censorship of the Soviet 
period was replaced by the financial censorship or self-censorship in the performances based on the 
patriotic issues or dedicated to the Georgia-Russia War from 2008. The specific censorship with 
different stems and directions (ideological, financial, self-censorship) will always exist; but the most 
important is how a theatre will use it. The good censor positively defined the creative process and 
tendencies, served the national interests and improvement of art as well.   
Keywords: Post Soviet Georgian Theatre, theatre censorship, independent theatre, Robert Sturua, 
against neo-bolshevism, Avtandil Varsimashvili,  Giorgi Tavadze, financial censorship, patriotic 
performances, Levan Tsuladze 
 

Nu încape îndoială că atmosfera socio-politică şi viaţa civilă se reflectă pe scenă într-
o relaţie directă. Arta teatrului nu e niciodată în afara timpului ei. Un spectacol este creat la 
un anumit timp şi există în cadrul acestuia până când temele pieselor teatrale sunt de 
notorietate pentru o societate. În perioada sovietică teatrul nu era numai artă, ci şi tribună 
politică şi maşinărie ideologică. După căderea Uniunii Sovietice, teatrele ţărilor post-
sovietice au devenit unele ale unor state libere şi independente. Această uriaşă ocazie 
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politică a cauzat şoc şi confuzie printre liderii teatrelor. A devenit destul de dificil de 
identificat subiectele actuale sau limbajul teatral specific pentru a atrage atenţia, 
entuziasmul şi atracţia spectatorilor. 
Dispariţia cenzurii  a devenit un 
motiv pentru aceasta. Regizorii 
puneau în scenă spectacole pe teme 
puţin interesante pentru spectator şi 
nu le păsa de asta.  

 
 
 

 
„Comedianţii”,  
regia Avto Varsimashvili 

 
 
 
 

Spectacolul 
„Comedianţi” al lui Avto Varsimashvili (pus în scenă după „Comedians” de Osborne) a fost 
extrem de necesar în această perioadă. Acesta aborda problema vitală a războiului 
Abkhazeti şi s-a jucat o perioadă îndelungată. Spectacolul se baza pe un exemplu de familie 
georgiană şi scotea în evidenţă sentimentele, starea şi condiţia întregii societăţi din Georgia 
pe durata războiului şi după acesta. Eroii interpretaţi generau simpatie, dragoste şi regret 
printre spectatori. Teatrul georgian post-sovietic a iniţiat intensiv căutări ale unor noi forme 
şi experimente. S-a străduit să implementeze stilurile şi formele care fuseseră marginalizate 
în perioada sovietică. Dar procesul nu era unul de continuitate şi nu a reuşit să atragă 
interesul spectatorilor şi al personalităţilor din teatru.  

După declararea independenței de către Georgia (1991) în Tbilisi au fost deschise 
locaţii pentru teatrul liber și independent: Teatrul Liberty, Teatrul Royal District, Theatrical 
Cellar (Subsol teatral) și altele. Teatrul Liberty a ocupat de la început nișa teatrului politic, iar 
fondatorul  său, Avtandil Varsimashvili, a pus în scenă spectacolul „Provocare” 
(dramaturg și regizor Avtandil Varsimashvili, 2002). „Teatrul Liberty” se afla în faţa 
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Palatului Guvernului unde îşi avea reşedinţa şi preşedintele. În spectacol actorii înjurau 
guvernul și președintele, criticându-i liber şi radical. Era o reacție agresivă a teatrului 
georgian scăpat de cenzură, într-un fel o altă formă extremă. În ciuda dispoziției 
scandaloase spectacolul nu a fost interzis, iar guvernul nu are nimic împotriva teatrului și a 
piesei.  
 Regizorii generației mai vechi - Mikheil Tumanishvili, Robert Sturua, Temur 
Chkheidze - creau climatul în teatrul sovietic, dar tânăra generație a apărut printre 
crăpăturile disoluției sovietice. Robert Sturua şi-a asumat poziția de lider, iar influența 
esteticii sale pe scena teatrului georgian este puternică și solidă până în prezent. Acest 
proces foarte probabil va fi continuat automat pentru o lungă perioadă de timp. Sturua în 
calitate de regizor al neo-avangardei sovietice a continuat lupta contra cenzurii, care nu 
exista în realitate (perioada preşedinției lui Eduard Șevardnadze 1995-2003). După 
Revoluția Trandafirilor, spectacolele lui Sturua au devenit mai susținute. Regizorul sublinia 
realitatea nu în termeni de metaforă, ci cu schițe alegorice. 

Sturua criticase deja nu comunismul, ci neo-bolşevismul cu trimitere la mandatul de 
preşedinte al lui Saakashvili. În acest sens ar trebui să evidenţiem spectacolul „În grădina 
de seară, ca un vis colorat” al lui Giorgi Tavadze, director artistic al Teatrului Dramatic 
Batumi şi discipol al lui Sturua. (Spectacolul a fost pus în scenă după piesa lui Irakli 
Samsonadze, scrisă special pentru Teatrul Dramatic Batumi). Giorgi Tavadze a descris 
realitatea prin limbaj alegoric şi a trasat paralela cu bolşevismul. Dar spectacolul nu a atras 
majoritatea cetăţenilor euforici care îşi aleseseră preşedintele cu o majoritate covârşitoare. 
Posibilitatatea de a evalua umbrele noii 
guvernări a rămas neexploatată. Guvernul 
nu a avut o reacţie imediată faţă de 
spectacolele critice create de către regizorii 
georgieni. Campania PR a spectacolului 
„Preşedintele, agentul de securitate şi 
dragostea” al lui Sturua a fost promovată 
liber de către televiziuni şi presă, iar piesa 
a fost pusă în scenă la principalul teatru al 
ţării - Teatrul Rustaveli. Guvernul nu a 
intervenit în niciun fel, iar teatrul şi-a 
reluat activitatea obişnuită.  

„În grădina de seară, ca un vis colorat”, 
regia  Giorgi Tavadze 
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După mai mulți ani, cenzura ideologică a perioadei sovietice a fost înlocuită de 
cenzura financiară. Guvernul a oprit finanţarea spectacolelor, regizorii exprimând critici 
faţă de stat. Sturua a încercat fără succes să provoace guvernul și să-l implice în discuții. 
Autorităţile nu au acordat vreo atenție deosebită spectacolelor politice. Teatrul Rustaveli şi 
regizorul Sturua şi-au continuat, de obicei, lucrările. Guvernul georgian s-a dovedit a fi atât 
de apatic și indiferent, încât nu a primit nicio provocare nici chiar de la renumitul şi 
extraordinarul regizor. Spre deosebire de guvernarea sovietică, teatrul nu a fost considerat 
o amenințare, fiind înlocuit cu ieşiri televizate. Prin urmare, Sturua (precum şi alţi regizori) 
a ţinut discursuri deschise și critice cu privire la guvern la TV și, în consecință, a fost 
concediat de la locul de muncă. 

Sturua a urmărit toate acțiunile Guvernului, fapt ce a oferit în consecință 
posibilitatea de a organiza spectacole și de a critica autoritatea. Sturua a fost primul care a 
vorbit despre așteptările de teamă în spectacolul său „O pasăre moartă pe câmp”. 
Spectacolul a arătat cum idolul și, respectiv, sintagma „Trăiască libertatea!” şi-au pierdut 
valoarea și au devenit ridicole și amuzante pentru care crescuseră cu aceste credinţe și 
fuseseră torturaţi din cauza lor. În spectacolul lui Sturua precum și în realitate, era scăderii 
autorităţii începuse deja. Cenzura financiară deghizată a dus la o creștere a auto-cenzurii în 
spectacolele ce se bazau pe probleme patriotice sau dedicate războiului ruso-georgian din 
2008.  

Spectacolele patriotice erau puse în scenă la următoarele teatre: Teatrul Rustaveli 
(Otar Chiladze „Cizmele roşii ale împăratului”, regizor Giga Lortkipanidze), Teatrul de Stat 
Kutaisi Lado Meskhishvili (Nino Sadghobelashvili „Paradisul din Bambazia”, regizor Giorgi 
Sikharulidze), Teatrul Rustaveli (Manana Doiashvili „Morminte deschise”, după poveştile 
lui Archil Sulakauri, regizor Gega Kurtsikidze). Mai apoi, Teatrul Marjanishvili s-a alăturat 
acestui proces. Levan Tsuladze, director artistic al Teatrului Marjanishvili, le-a oferit 
spectatorilor piesa „Kakutsa Cholokashvili”. Acest spectacol a fost unul dintre cele mai de 
succes printre spectacolele de gen timp de mai mulţi ani. Care este motivul din spatele 
acestui succes? Pe de o parte, spectatorii rataseră spectacolele legate de probleme istorice şi, 
pe de altă parte, spectatorii gruzini îşi adoră în mod patetic ţara. Cronica istorică era livrată 
prin formele teatrale implicând emoţii puternice din partea spectatorilor. Avea o influenţă 
puternică chiar şi asupra celui mai nihilist spectator. Spectacolul nu avea valoare artistică, 
dar atrăgea un public numeros la teatru, aducea beneficii financiare importante şi atrăgea 
simpatia guvernului. Prin urmare, au apărut şi oportunităţile de a finanţa proiecte teatrale 
importante.  

Pe lângă temele patriotice, teatrul georgian se adresa şi agresiunii ruseşti de după 
războiul din 2008. Realizarea spectacolelor cu tematică de război a fost un răspuns de bună 
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credinţă la agresiune. Spectacolul „Budincă de banane şi gutui în coniac şi rom“ de Giorgi 
Tavadze a fost o piesă pusă în scenă la Teatrul Dramatic Batumi. Dramaturgul Giorgi 
Samsonadze lucra la un text comic împreună cu regizorul Giorgi Tavadze şi piesa a fost 
scrisă pentru compania Teatrului Dramatic Batumi. (Piesa menţionată intitulată „Luna de 
piatră“ a fost jucată pe scena principală a Teatrului Rustaveli). Noile spectacole ale lui 
Giorgi Tavadze vorbesc despre Georgia şi georgieni, pictând episoade istorice şi caracterul 
gruzinilor. Desenează întreaga istorie e relaţiilor ruso-georgiene. Întregul spectacol se 
bazează pe un exemplu de familie tipic georgiană și spune istoria modernă înainte, în 
timpul și de după război. Spectacolul subliniază iubirea patologică a Rusiei faţă de Georgia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Budincă de banane  
          şi gutui în coniac şi rom“,  
regia  de Giorgi Tavadze, 
         Teatrul Dramatic Batumi 
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Regizorul amintește ironic trecutul și greșelile istoriei contemporane. Trebuie 

remarcat faptul că spectacolul a fost prezentat pe data de 26 mai (Ziua Independenței 
Georgiei) la Chișinău, pe scena Teatrului Dramatic Rus în cadrul Bienalei Eugene Ionesco. 

Giorgi Tavadze povesteşte clar adevărul înfășurat în haine alegorice/artistice și 
deschide realitatea vieții noastre. Regizorul trasează cu exactitate detaliile relației dintre 
Rusia și Georgia cu exactitate alegorică și metaforică. 

Cenzura specifică cu diferite ramuri și direcții (ideologică, financiară, auto-cenzură), 
va exista întotdeauna, dar cel mai important este modul în care un teatru o va utiliza. 

În teatrul georgian post-sovietic s-ar putea menționa așa-numita „Cenzură a 
societăţii”. Prin acest termen mă refer la situaţia când o parte a societății ia atitudine 
împotriva spectacolului. Organizația non-guvernamentală „Uniunea părinţilor ortodocşi”, 
care e alcătuită din fanatici religioși, este de multe ori împotriva spectacolelor pe teme 
religioase și prin manifestaţii și demonstrații ar dori să interzică spectacolele. De exemplu, 
la „Cenzura societății” putem include demonstrațiile împotriva spectacolului „12 oameni 
furioşi” al lui Robert Sturua (Teatrul Dramatic de Stat 
Rustaveli) și spectacolul lui Keti Dolidze „Seroba” 
(Teatrul Actorilor), cerându-se oprirea acestor 
spectacole. Totuşi, aceste demonstrații nu au putut 
afecta spectacolele.  

Cel mai bun exemplu în ceea ce priveşte 
relaţiile ideale dintre cenzură şi teatru este reprezentat 
de spectacolul „Zmeura” de Levan Tsuladze (după 
piesa „Academia zâmbetelor” de autorul japonez Koki 
Mitani). Principalul erou al acestui spectacol este 
cenzura din sufletele celor două personaje jucate. 
Artistul are un sentiment de autocenzură iar cenzorul 
are un caracter ferm şi rigid.  

Spectacolul scoate în evidenţă detaliile realităţii 
noastre. Proaspăt numitul cenzor (organul de 
conducere din sfera culturii) anunță că ea nu merge la 
teatru și nu este interesată de scris. Mai mult, cenzorul 
consideră că cenzura e un lucru inutil. Majoritatea 
regizorilor și personalităţilor teatrale georgiene au 
rămas blocate în aceeași situație. Cititorii ar putea 
crede că cenzura nu mai este actuală în secolul XXI, 
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dar spectacolul lui Levan Tsuladze aplică la această 
problemă și oferă modalități pentru rezolvarea 
acesteia. Cenzori precum Neo, eroul principal (abil 
jucat de Nato Murvanidze), pot fi întâlniţi rareori în 
realitatea georgiană. Mai mult decât atât, în 2010 a 
existat o încercare la Teatrul Akhaltsikhe pentru a 
elimina spectacolul din repertoriu. 
 
„Qaqutsha Cholokashvili”, regia Levan Tsuladze 

 
În spectacolul „Balconul” de Otar Katamadze, 

regizor George Shalutashvili, municipalitatea şi 
incompetenţa angajaţilor acesteia sunt aspru criticate. 
Centrul Georgian Modern de Cercetare în Teatru a 
adresat o scrisoare administraţiei locale de a menţine 
spectacolul în repertoriu.  

Levan Tsuladze arată versiunea ideală a 
relaţiei teatru-cenzură, când cenzorul se 
îndrăgosteşte de artă, e otrăvit de teatru şi devine 
principalul stimulator-generator al artelor creative. 
Cenzorul adoră scrisul şi teatrul. Profesionalismul, 

înaltul simţ al responsabilităţii şi caracterul ei puternic au împrietenit-o cu arta.  
Cenzorul bun a definit în mod pozitiv procesul de creație și tendințele, a servit 

interesele naționale și de îmbunătățire a artei. Această temă este oportună, vitală și actuală 
pentru realitatea noastră, chiar dacă întreg spațiul post-sovietic trăieşte prin state libere, 
independente și democratice. 

 
Lasha Chkhartishvili este doctorand, lucrează pentru Centrul Georgian Modern de Cercetare în 
Teatru de pe lângă Ilia State University din Tbilisi, Georgia, autor a şase cărţi şi 450 de recenzii. A 
primit premiul pentru Cel mai bun profesor al anului în Istoria Artelor (Ministerul georgian al 
Educaţiei), 2004; Cel mai de succes profesor în Istoria Artelor (premiul elevilor şi tineretului 
georgian), 2004;  Cel mai bun student teatrolog al anului (Festivalul Internaţional de Filme şi 
Spectacole Studenţeşti „debut”), 2004; Autorul celei mai bune recenzii teatrale a anului (Uniunea 
Teatrului Georgian, 2005, 1012). Lasha Chkhartishvili este membru al International University 
Theatre Association (IUTA), International Association of Theatre Critics (AICT); face parte din 
juriile a numeroase festivaluri internaţionale şi naţionale.  
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ROBERT STURUA: SEMIOTICA TEATRALĂ 
Traducere: Ioana Moldovan 

 
Marina (Maka) Vasadze 
Membru al IATC/AICT 
vasadzemaka@gmail.com 
 
Abstract: Semiotics of art holds a big place in the 
general theory of the symbol system in the XXI 
century. During the period of examining semiotics of 
the modern Georgian theatre language, I chose the 
State Academic Theatre, more precisely, the study of 
the world’s well-known director, Robert Sturua and 
his theatre language. Sturua is an aesthetic leader in 
the modern Georgian theatre since the 1960s. The 
study outlines a list of semiotic signs typical for 
Robert Sturua’s theatrical language (text montage, 
application of scenic space with mathematical 
precision and saturation of signs, attaching symbol or metaphor to sets or props, representation of the 
unity of whole and part, fragment and entirety, universality of actors, coexistence of drama and irony; 
giving music the same function as to the spoken language or plastic, body language, mixing times, 
non-existence of border between reality and conventionality, poly-stylistics of genres and so on. 
Keywords: Georgian Theatre, Robert Sturua, semiotics of the modern Georgian theatre language, 
text montage, metaphorical understanding of characters’ actions, application of scenic space with 
mathematical precision, saturation of signs, whole and part, fragment and unity, universality of 
actors, coexistence of drama and irony, eclecticism of costumes, mixing times, nonexistence of border 
between reality and conventionality. 
 
  

Întrebările la care se angajează să răspundă cercetările ce se ocupă de limbajului 
artistic au fost ridicate o dată cu limbajul semiotic studiat în știința artei. A doua jumătate a 
secolului XX a devenit perioada problemelor meta-culturale. Altă tendință apărută s-a 
dezvoltat împreună cu cea a limbajului artei, izolat de cultura de meta-limbaj – crearea de 
meta-artă: meta-poezie (poezie despre poezie), meta-pictură (picture ce descrie limbaj 
pictural), meta-teatru (teatrul ce analizează limbajul teatru), meta-cinematografie. Ce 
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înseamnă însă limbaj artistic? Prin limbaj, oamenii de știință înțeleg un sistem de comunicare 
ce folosește simboluri plasate într-o formă specială. Semiotica înțelege limba ca pe un sistem 
de simboluri și mijloace de comunicare. 

Semiotica artei ocupă un loc important în teoria generală a sistemului de simboluri al 
secolul al XXI-lea. Semiotica de teatru este o importantă și mai puțin studiată parte a aceastei 
probleme dificile. De aceea, în acest sens, realizarea unei cercetări despre teatrul georgian 
modern a fost foarte importantă pentru mine. Pentru o examinare semiotică relevantă a 
limbajului de teatru modern georgian, am ales teatrul de stat ce poartă numele lui ,,Shota 
Rustaveli” și unde activează un cunoscut regizor: Robert Sturua. Indiferent ce procese 
prindeau rădăcini sau evoluau in Teatrul Rustaveli de-a lungul secolului XX până în 
prezent, Robert Sturua este cel care a și-a pus amprenta pe definirea teatrului georgian 
modern, începând cu anii ‘60. 

M-am familiarizat cu limbajul teatrului de artă, mi-am exprimat opiniile și i-am 
reliefat problemele de-a lungul activității mele. Încerc să expun mai jos despre ce consider că 
este vorba atunci când fac referire la limbajul modern al teatrului georgian. Cu ajutorul 
analizelor tipologice, voi prezenta caracteristicile comune ale teatrului georgian și european. 
Se poate spune că, în perioada de documentare istorică și tipologică a momentului teatral 
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prezent, am demonstrat că teatrul georgian și cel european sunt în sincronicitate, în ciuda 
diferențelor geo-politice evidente.   

Este necesar să întreprindem o călătorie culturalo-istorică pentru a înțelege 
dezvoltarea în timp a limbajului teatral georgian modern. Am studiat tradițiile teatrale 
georgiene, ruse și europene, comparând exemplele atât la nivel theoretic, cât și practic. Am 
ajuns la concluzii cu privire la tendințele și procesele teatrale care l-au influențat serios pe 
Robert Sturua. 

Luând în discuție direcțiile secoluluial XX-lea și al XXI-lea, nu avem cum să nu-i 
amintim pe V. Meyerhold, B. Brecht, A. Tairov, K. Marjanishvili, A. Akhmeteli, G. Strehler, P. 
Brook, J. Grotowski, P. Stein, P. Chereau, E. Nekrosius, O. Korsunovas. Printre aceștia, 
Robert Sturua are un rol important. Mișcările studențești din anii ’60 au schimbat definitiv 
cultura secolului XX. Au apărut noi valori culturale. A doua jumătate a secolului al XX-lea a 
fost populat de diverse evenimente politice, culturale și sociale. Paradoxul existenței socio-
culturale a fost clar exprimat într-o nouă direcție, care au primit numele de post-modernism. 
Majoritatea atributelor post-modernismului (n.n. incertitudinea, lipsa de claritate, 
fragmentaritatea în montaj, principiul dublei  codificări, negarea motivului și a originii, 
ironia, amestecul de genuri, teatralitatea culturii moderne) sunt, evident, prezente în creațiile 
lui Robert Sturua. Prin urmare, acest proces a jucat un rol important în formarea limbajului 
său teatral regizoral. 

Robert Sturua începe să lucreze în Teatru Rustaveli în anul 1962. A învățat regia cu 
profesorii universității de teatru: Mihail Tumanishvili, Lili Ioseliani și Dimitri Aleksishvili. În 
1964 montează Înainte de cină de V. Rozov și Vrăjitoarele din Salem de A. Miller (1965). Până și 
autorilor le-a plăcut ce reușise Sturua pe scenă. Dramaturgilor le plăcea metoda de joc cu 
care opera. Sturua începe teatrul său politic cu Vrăjitoarele din Salem. Acest spectacol a fost 
primul succes regizoral al carierei sale. Era perioada în care teatrul politic exista sub diverse 
forme în toate țările din Europa. După acest success, ar fi putut continua pe același drum 
artistic, dar Sturua a ales ceva complet diferit. 

El a făcut apel la teatrul lui Brecht, decodându-l și conectându-l la tradițiile culturii 
naționale georgien de teatru. Robert Sturua cercetează problemele și legăturile dintre 
persoană și societate, punând în discuție libertatea umană în statul tiranic. El dezvăluie 
esențele inumane ale tiraniei în spectacolele sale. Toate aceste lucruri au fost expuse explicit, 
mai ales în producții bazate pe texte concrete. Robert Sturua a montat o mulțime de texte pe 
scena teatrului Rustaveli: Khanuma de A. Tsagareli (1968), Omul cel bun din Sîciuan de B. 
Brecht (1968 și 1993) Doctor Stockman de H. Ibsen (1972), Kvarkvare Tutaberi de P. Kakabadze 
(1974), Richard al III-lea de W. Shakespeare (1979) și Regele Lear (1987), Viața e vis de Calderon 
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de la Barca (1993), Macbeth de W. Shakespeare (1995), A douăsprezecea noapte și Hamlet de W. 
Shakespeare (2001), Așteptându-l pe Godot de S. Beckett (2002) etc. 

Uneori, Robert Sturua a fost învins sau a câștigat o bătălie, dar el nu și-a trădat 
nicodată crezul artistic. Începând cu Khanuma, el a încercat mereu să găsească și să prezinte 
un nou stil regizoral de fiecare dată când a montat ceva, creând totodată și un nou limbaj 
teatral. 

În primul rând, Robert Sturua lucrează pe text și aduce unele modificări acestuia, 
complicând acțiunea. Cel care a folosit pentru prima dată această metodă a fost Vsevold 
Meyerhold. Deci, mai întâi Sturua reface textul, mai apoi îl aduce pe scenă și încep repetițiile. 
Practic, el folosește o metodă aproape cinematografică. Această metodă a montajului de text  
a fost utilizată mai înainte de Kote Marjanishvili, iar astăzi este folosită de regizorii nu numai 
din Georgia, dar și din străinătate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„A douăsprezecea noapte” de Robert Sturua 
Dacă texte diferite ale unui autor abordează acceași temă, el le compilează și schimbă 

locul acțiunii. Uneori, Robert Sturua nu montează toate liniile narative ale unui text. Să ne 
amintim Așteptându-l pe Godot de Samuel Beckett pus în scenă recent sau Biedermann și 
incendiatorii de Max Frisch, care a avut premiera la Teatrul Rustaveli în stagiunea 2009-2010. 
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 Înțelegerea dramaturgiei lui Shakespeare din perspectiva teatrului lui Brecht este o 
practică pe care a abordat-o începând cu anii '60, în contextual teatrului Uniunii Sovietice. 
Căutările pentru stabilirea noilor direcții stilistici sunt în curs de reașezare pentru teatrul 
georgian. La începutul anilor '60, Mihail Tumanishvili a început acest proces pornind de la 
Shakespeare, pe scena teatrului Rustaveli fiind montate trei piese: Visul unei nopți de vară 
(1967), Regele Lear (1966), și Iulius Cezar (1967). Fiecare spectacol a constituit subiect separate 
de discuții. Conștient sau inconștient, aceste montări l-au influențat stilistic pe Robert Sturua, 
deoarece eclectismul care i se reproșa lui Tumanishvili, a devenit bogat utilizat de către 
Robert Surua în toate producţiile sale. Începând cu anii ‘80 teoreticienii de avangardă au 
sesizat transformarea vieții publice într-un spectacol de bâlci și mijloacele prin care acest fapt 
poate fi redat scenic (cu siguranță sub influența lui Mikhail Bahtin). Aceasta înseamnă că 
economia politică ambalată în publicitate și consumism se transformă în ceea ce noi azi 
denumim show business. Fraza lui Shakespeare „Întreaga lume este o scenă” a devenit motto-
ul nevoii de căutare a unei noi teorii de teatru pentru societate ca teatru întreg. 
 În opinia mea, experiența shakespeariană georgiană a lui Robert Sturua este 
remarcabilă și o temă interesantă. De aceea, voi analiza câteva montări care vor revela poziția 

sa de regizor și stilul său inconfundabil. În 
principal, mă refer la spectacolele montate la 
Teatrul Rustaveli. Acestea sunt: Richard III, Regele 
Lear, Macbeth, Cum vă place, A douăsprezecea noapte și 
Hamlet. 
 
Chkhikvadze – „Richard III” - Robert Sturua 
  

Problema individului aflat într-un stat 
tiranic, l-a interesat mereu pe Robert Sturua. Prin 
urmare era firesc ca să fie interesat de Teatrul lui 
Shakespeare. Chiar și în cazul demontării lui 
Richard III, regizorul nu și-a trădat metoda de lucru 
folosită deja în cazul altor dramaturgi. Folosind 
metoda sa, a reconstrucției de text, unele personaje 
au dispărut, altele noi au apărut. Textul a fost 
scurtat, iar o nouă traducere în proză a fost 
realizată special pentru această montare. S-au 
adăugat noi pasaje, iar cele cinci acțiuni ale 
tragediei au fost reduse la trei acte. Un număr de 
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scene prezentate succesiv la Shakespeare sunt comasate, reușind însă să redea firul narativ al 
evenimentelor care altfel ar fi putut deveni de necunoscut pentru privitor. Spre exemplu, să 
ne amintim episodul vizitei la Hastings în care Richard este convins să-și asume regalitatea. 
Momentul este prezentat ca o negociere pentru un veșmânt, un costum. De asemenea, Robert 
Sturua apelează la clown pentru a face comentarii ironice și revelatoare asupra 
evenimentelor curente de pe scenă. Datoria clowunui este de a-l face pe privitor să se simtă 
ciudat. Clownul vorbește ironic cu spectatorul despre tragedie, râzând de eroi, pentru a face 
publicul să înțeleagă că lupta pentru putere, lupta pentru idealuri îl transformă pe om într-o 
mașinărie care suge sânge. Robert Sturua ne oferă odată cu tragedia lui Shakespeare și o 
formă de farsă tragică. Tot ce se întâmplă pe scenă este o tragedie, iar existența umană în 
asemenea condiții devine tragică de asemenea. În Richard III regizorul observă ironic lupta 
pentru putere, care este analizată la rece. Analiza îi reușește pentru că discursul său scenic 
este dublat imagistic și auditiv de scenografia lui M. Shvelidze și muzica lui G. Kancheli. 

O mare însemnătate este dată muzicii în toate 
montările lui Robert Sturua, şi în Richard III. În cele mai multe 
situații, muzica devine o soluție plastică. De asemenea, 
costumele folosite au fost stilizate spre abstract, amintind de 
îmbrăcămintea unor oameni de stat importanți (Hitler, 
Napoleon și etc). Personaje din tragedia lui Shakespeare au 
devenit de sonoritate publică în montarea lui Robert Sturua. 
Nu toţi eroii sunt și escroci în Richard III. Acest lucru e revelat 
prin deplasarea de accente de text, eliminând, adăugând, 
refăcând indicii. În spectacol toată lumea este ambițioasă și 
depune efort pentru a obține puterea. Circumstanțe 
nesănătoase moral îi sunt favorabile lui Richard care poate să-
și pună în practică intențiile inumane. 

                                                                                                      Chkhikvadze şi M. Tbileli în Richard III 
 

 Robert Sturua unește armonios diferite tendințe teatrale în Regele Lear. Regizorul a 
oferit o nouă dimensiune a limbajului său teatral aici. Conceptelor de teatru imaginar și efect 
de distanțare, el a adăugat eroilor un nivel psihologic. El a transferat implicațiile rezultate din 
textul shakespearian în prim-plan. Mergând pe un înțeles care pendulează între tragedie și 
tragicomegie, el ne lasă să privim în adâncul lăuntric al universului uman, arătând tragedia 
personală, dezorganizare și renaștere a sufletului. Procedeul care i-a facilitat lui Sturua 
punerea în practică a acestui concept a fost folosirea procedeului de teatru în teatru. 
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 Regizorul studiază consecințele teribile lăsate de despot și tirania. Robert Sturua a 
transferat ideologia lui Lear, într-un „teatru al lui Lear”. Sturua a ordonat poezia și filosofia 
lui Shakespeare într-un construct scenic. A accentuat ororile Universului făcând apel la 
metodele sale regizorală. A reușit să prezinte teribilul pe scenă folosindu-se de efectul 
orbitoar al proiectoarelor, dublate de sunetele asurzitoare ale furtunii care veneau din 
adâncul scenei. Acest Univers imaginat de Sturua nu este doar universal lui Lear, ci este ceea 
ce există în jurul nostru. Reflectarea în oglindă a publicului din sală ne spune exact acest fapt. 
Timpul și locul nu sunt limitate la timpul și locul scenic. Ce s-a întâmplat pe scenă poate fi 
repetat în orice timp sau spațiu. Clovul, ca personaj, este important pentru Robert Sturua 

deoarece îl ajută pe regizor să-și prezinte conceptual. 
Clovnul nu moare în Regele Lear;  el doa r dispare. Dar 
Lear în viziunea lui Sturua ucide clovnul. Întâi, el îl 
bate inconștient cu un cuțit. Numai în final realizează 
că, ucigând clovnul, de fapt se ucisese pe sine. În Lear 
apar noi straturi ale limbajului teatral al regizorului. 
Este vorba de ceva diferit de teatrul politic al lui 
Sturua. Un nou stil actoricesc, cu mișcări psihologizate 
care fuzionează într-o stilistică proprie de teatru, au 
dat spectacolului căldură și putere.  
 
Chkhikvadze –Regele Lear şi M. Kakhiani - Cordelia 

 
 
 
 
 
 
 

„Regele Lear”  
– Robert Sturua 
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Lupta pentru putere și tron este reflectată și în Macbeth. Pentru coroană se duce o 
luptă nemiloasă care, din nou, se termină în beneficiul persoanei vicioase și nemiloase. 
Păcatele și puritatea umană sunt prezentate și mai puternic în acest spectacol. În Macbeth, 
Sturua se îndepărtează de relațiile existente, ca și cum totul s-ar întâmpla datorită pierderii 
totale a vitalității. Spectacolul nu este încărcat de efecte, dar spectatorul totuși percepe 
fantezia inepuizabilă a regizorului. Ţara vecină luptă și ea pentru putere în acest Macbeth a 
lui Sturua. Nimeni nu este fără de păcat în acest univers. Toată lumea este egală și toți 
visează la coroană. În lupta pentru coroana regală, câștigătorii sunt temporari. 
 În Macbeth-ul lui Robert Sturua (cu Zaza Papuashvili în Macbeth și Nino Kasradze ca 
Lady Macbeth, vezi foto mai jos, n.red.) actorii folosiți sunt cu mult mai tineri decât vârsta 
indicată de Shakespeare.  Potrivit lui Shakespeare, Macbeth are un trecut eroic, dar în 
spectacolul lui Sturua nu există acest trecut. E ca și cum Macbeth vine în această lume fără a 
avea un trecut al său, iar luptele și agresivitatea la care se angajează sunt doar un drum 
pentru cunoașterea sinelui. A merge pe un alt drum este una dintre caracteristicile limbajului 
teatral al lui Robert Sturua și a esteticii sale teatrale. În același timp, el reușește însă să-și 
prezinte intențiile. Vrăjitoarele lui Sturua sunt o metaforă. Răul și bunătatea nu sunt izolate 
brutal în spectacol, la fel cum nu este ștearsă nici limita între viu și mort. Morții nu sunt 
îngropați în Macbeth, ci sunt aruncați într-un depozit imens. Deși uciși, aceștia continuă să 
trăiască în visele lui Macbeth și ale soției sale, dar și în realitate. Ei se ridică din morți pentru 
a obține răzbunare personală, bunătatea și dreptatea fiind departe de ei. Răul din Macbeth îi 
face pe oameni ca, o dată uciși, să treacă într-un grup de opoziție. Viața și moartea sunt unite 

împotriva răului lui Macbeth. Clovnul 
este aici o persoană subordonată și 
ascultătoare, care și-a pierdut 
demnitatea umană. Robert Sturua și 
coregraful Gia Marghania au reușit să 
sugereze rătăcirile lui Macbeth și ale lui 
Lady Macbeth într-un mod plastic.  

Acțiunile simultane pe scenă 
sunt una dintre caracteristicile 
limbajului teatral al regizorului Robert 
Sturua. Acest fapt este vizibil și în 
Macbeth. Este suficient dacă ne aducem 
aminte de episodul când Malcom și 
tovarășii săi planifică conspirația 
împotriva lui Macbeth într-o parte a 
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scenei, iar, pe cealaltă parte, tronează o Lady Macbeth înspăimântată, năpădită de remușcări. 
 Înțelegerea metaforică a acțiunii întreprinsă de a personaje este deosebit de 
importantă pentru Robert Sturua. Mă refer aici la accentuarea manevrelor rele pe care 
persoanajele le întreprind. Mâinile dezvăluie intențiile eroilor. Faptul este semnificativ 
deoarece regizorul l-a oprit pe Macbeth a juca fotbal cu capul tăiat al unui om.  
 Cum vă place, A douăsprezecea noapte, deși comice, au devenit veritabile tragedii pe 
scena Teatrului Rustaveli, în montările lui Robert Sturua. El arată privitorului subiectul 
comediei dintr-un unghi diferit. Unificarea diferitelor genuri de teatru într-un singur joc este 
o caracteristică a limbajului regizoral Sturua. În aceste spectacole găsiți folosite mai multe 
genuri de teatru: dramă liturgică, miracole, mister, farsă, pastorală, Commedia dell’Arte – 
toate sunt legate într-un tot-unitar în aceste spectacole. 

Robert Sturua a creat certurile fatal-încurcate în A douăsprezecea noapte care a purtat 
personajele spre cădere. Prin metoda creării de situații extreme, el a reușit să prezinte părțile 
invizibile ale persoanajelor și metamorfozele lor. Sturua a încearcat să arate existența a două 
universuri paralele. Primul reprezintă existența terestră - universul real, iar al doilea este 
universul metafizic unde totul are alte valori. Robert Sturua a reușit să unească universul 
vizibil cu cel invizibil. 

Gama coloristică este săracă în arta sa. În spectacole ca acestea, muzica și regia se 
îmbină armonios, ducând la nașterea unui limbaj ușor de regăsit și în alte spectacole semnate 
de Sturua. Umorul bun, implicațiile ironice sau orice fel de aluzii, trucurile, dau frâu liber la 
improvizație în jocul actorilor. Improvizația nu schimbă însă esența evenimentelor, ci, 
dimpotrivă, o agravează. 

Totul se face prin fuziunea dintre vizual și filosofic. Totul se întâmplă într-un decor 
minimal, ca și cum regizorul ar vrea să sublinieze faptul că nu există nimic constant în 
univers, mai ales lucrurile. 

Spectacolul conține o serie de momente imprevizibile, caracteristice pentru teatrul lui 
Sturua. Regizorul începe spectacolul cu momentul nașterii lui Iisus, ceea ce nu apare în text. 
Finalul este, de asemenea, neașteptat și șocant pentru spectator: momentul Golgotei, care 
poate fi considerat deplasat de vreme ce o comedie de situații trebuie să aibă un final fericit.  
Co-existența teatrului cu ironia este caracteristică pentru regia lui Robert Sturua în Hamlet. 
Stilul clasic îmbinat cu farsa alternează în spectacol. Eroii devin participanți la  o  fa rsă 
tragică. 

În Hamlet, Robert Sturua ne-a arătat legăturile fine între realitate și condiționalitate. 
Acestea sunt straturi paralele, intercalate între ele. Mișcarea imperceptibilă de la o condiție și 
dimensiune la alta se face prin utilizarea de accente minimale. Perioada istorică nu este fixată 
nici în decor și nici în costumele nu definesc un timp anume. 
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Prezentarea întregului prin părți și a fragmentelor prin întreg este una dintre 
caracteristicile limbajului teatral al lui Sturua. Și în Hamlet-ul său, totul este construit astfel: 
scenografia, muzica, situațiile. Astfel, el face totul vizibil. Co-existența tragediei cu comedia 
este o altă caracteristică a limbajului său teatral, un lucru evident şi în Hamlet. Hamlet, 
interpretat de Zaza Papuashvili, nu are o structură de monolit. Hamlet este în contradicție și 
cu natura sa interioară, dar și cu aspectele ei exterioare. Uneori el este un clovn îmbibat de 
ironie și cinism, inteligent, strict, sincer, feroce și iute la mânie, iar alteori - romantic. 
Acțiunile sale și starea sa emoțională creează efecte diferite pe parcursul spectacolului. 
Hamlet pare un ins adaptat la soarta lui. El nu chestionează de ce i s-a dat o misiune de 
refacere a unei discontinuități. Acesta este un fapt inevitabil din punctul său de vedere. De 
aceea, el vorbește despre timpul care s-a rupt. În episodul întâlnirii dintre Hamlet și umbra 
tatălui său, regizorul subliniază unitatea spirituală dintre tată și fiu. Robert Sturua a 
subliniat, de asemenea, tema luptei pentru putere în Hamlet. Este singura explicație pentru 
fratricidul lui Claudius. 

 
„Hamlet” – Robert Sturua 
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Este remarcabil faptul că nici unul dintre monologurile importante din Hamlet nu 
sunt rostite. Spiritul doar respiră. De asemenea, îmbină și aici elementele comice cu cele 
tragice. Nu este perceptibilă o divizare de gen în Hamlet. Receptăm totul simultan: tragedie, 
dramă psihologică, comedie și farsă. 

Fiecare detaliu al acestei montări este fabricat cu exactitate matematică, o altă 
caracteristică a limbajului teatral Sturua. Fiecare episod și scenă se bazează pe adevăr, pe 
ceea ce-l face parte al unui întreg. Cercetările lui Berthold Brecht și Mihail Bahtin au jucat un 
rol important în procesul de stilizare al limbajului teatral al lui Robert Sturua. Regizorul a 
găsit o modalitate de a face teatru original plecând de la încercarea de a-I introduce pe Brecht 
și Bahtin în cultura georgiană. El a folosit teoria carnavalului, a lui Bahtin, cu efectul de 
distanța re al lui Brecht pentru a  spune ceva nou în Tea trul Georgian.  Robert Sturua este 
stimulat creativ când încearcă să îmbine stiluri și genuri cât mai diferite. 

În concluzie, enumer din nou lista de semne semiotice specifice limbajului teatral al 
lui Robert Sturua: 

Montajul de text. Repetițiile încep cu texte cărora li s-a aplicat un tratament specific 
montajului de film. Această metodă îl ajută să elimine sau să inventeze personaje. Înțelegerea 
metaforică a acțiunilor personajelor – spațiul scenic este construit spectaculos, cu precizie 
matematică și utilizând foarte multe simboluri în decoruri sau recuzită (tot ceea ce este așezat 
pe scenă are semnificații suplimentare). Unitatea întregului și unitatea fragmentului – parte 
versus întreg.  

Jocul universal al actorilor – actorii săi nu au un stil anume, ci experimentează mai 
multe modalități de joc. Coabitarea între teatru și ironie. Muzica primește aceeași funcție ca și 
vorbirea. Limbajul corporal. Eclectismul spectacolului. Utilizarea de costume cu funcție 
dramatică. Dinamica narațiunii (de exemplu, în cazul în care un personaj spune un monolog, 
pentru Sturua monologul nu trebuie utilizat clasic). Amestecul de timpi (în spectacolele sale 
timpul nu este definit concret). Inexistența unei granițe între real și convențional.  Poli-
stilistică de genuri. 
 

Marina Vasadze, critic de teatru, membru al secției georgiane a AICT. A absolvit Facultatea de 
Studii Teatrale din cadrul Universității Naționale Georgiene de Teatru și Film Shota Rustaveli. Este 
directorul editurii „Kentavri” a Universității Naționale Georgiene de Teatru și Film Shota Rustaveli. 
De asemenea este editor al ziarului „Duruji” aparținând aceleiași universități, precum și fondator și 
editor al ziarului „Kultura”. Publică în mod regulat articole, scrisori, recenzii cu privire la procesele și 
probleme teatrului contemporan în revistele „Arta sovietică” („Sabchota khelovneba”), „Teatrul și 
viața” („Teatraluri Moambe”), „Teatru” („Театр”), ziarele „Kultura”, „Duruji”. În 1986 a fost 
distinsă cu Premiul I la „Conferința Internațională a Tinerilor Cercetători Sovietici” din Sankt-
Petersburg pentru lucrarea „Bertolt Brecht în activitatea lui Robert Sturua”. 
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Abstract: Polish theatre of the first decade of the 21st 
century is comprised of several dozen of state theatres 
(of which only a few can claim considerable artistic 
merit), a few private theatres (which, for the most part, 
stage unsophisticated, popular shows), several 
hundred theatre festivals and innumerable 
independent theatres operating either as foundations 
or associations. The money for the culture are 
distributed in today’s Poland only by the state through 
The Ministry of Culture and National Heritage via 
subordinate institutions. Every day in Poland a 
different theatre festival its starting. The reason is that 
the officials see, in the even smallest festival, a huge 
promotional potential. They prefer, therefore, to spend 
once a year a bigger sum of money on such events rather than subsidize performances in small, local 
theatres. Many, truly good, independent or only just starting artists prepare new shows using 
money they received from the festivals. It follows that their final balance is somewhere near zero. The 
resulting effect is such that the dream of an artist is to have a regular post in a state institution, and 
the dream of an independent theatre is to be nationalized. Art has, however, this wonderful ability to 
bring forth beautiful fruit even in the most unfavorable and difficult conditions. Recent years in 
Polish theatre seem to confirm this.  
 
Keywords: polish theatre; old masters: Krystian Lupa, Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Erwin 
Axer; the polish school of music theatre: Roman Kołakowski, Wojciech Kościelniak or Konrad Imiela; 
polish theatre festivals, „Animo” Theatre Festival, The International Festival of Theatre Schools 
„Melodrama”; contemporary puppet theatre: Adam Walny; Polish dance theatre; Krzysztof 
Warlikowski, „New Theatre”. 
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 Pentru început, aş dori să fac anumite precizări. Sunt jurnalist şi îmi cer scuze 
anticipat pentru tonul, probabil, prea jurnalistic al discursului meu. Teza mea va fi, într-o 
anumită măsură, exagerată şi lipsa de timp pentru a evidenția toate excepțiile de la regulă mă 
va conduce inevitabil către generalizări şi simplificări. Am reflectat îndelung asupra celui 
mai important aspect pe care l-aş putea discuta despre teatrul polonez de la începutul 
secolului XXI. Concluzia la care am ajuns m-a surprins până şi pe mine. Mai rău decât atât, 
mi-a adus aminte de unul dintre cele mai cunoscute argumente aparținând unui filosof ale 
cărui gânduri, noi, est-europenii, am fost nevoiți să le studiem intens şi să le memorăm. 
Vorbesc, desigur, despre Karl Marx şi ideea sa conform căreia existența socială modelează 
conştiința. Pentru o formulare în termeni teatrali, trebuie să precizez că, în lumina anumitor 
ciscumstanțe, pare mult mai important să vă fac să înțelegeți în ce condiții sociale, legale, 
economice şi politice au fost nevoiți să lucreze artiştii teatrului polonez, decât să vorbesc 
despre reuşitele lor artistice.          
 Teatrul polonez din primul deceniu al secolului XXI cuprinde numeroase teatre de 
stat (dintre care doar unora le pot fi acordate merite artistice considerabile), câteva teatre 
private (care pun în scenă, în cea mai mare parte, spectacole simple şi cunoscute), câteva sute 
de festivaluri de teatru şi nenumărate teatre independente funcționând fie ca fundații, fie ca 
asociații.           
 Imaginea generală este haotică. Majoritatea teatrelor instituționalizate au fost fondate 
în perioada economiei centralizate. Însă, chiar şi modul de funcționare al acelor teatre care au 
fost suficient de norocoase să apară mai târziu este, încă, similar cu cel stabilit anterior. 
 Începând cu 1989, o dată la câțiva ani, au fost introduse noi planuri de a centraliza şi 
descentraliza instituțiile culturale. Nici unul dintre acestea nu a fost finalizat. Ca rezultat, 
fiecare instituție culturală din Polonia are un set de reguli neobişnuite care sunt, în egală 
măsură, centralizate şi descentralizate. Uneori, se pot observa chiar şi câteva reminiscențe 
instituționale care datează din vremea stalinismului. Îmi asum riscul de a spune că,  în ceea ce 
priveşte teatrul polonez, anii ’90 au fost ani irosiți. Înainte de 1989, teatrul din Polonia avea o 
importanță socială considerabilă. Reprezenta locul de exprimare al discursului ascuns, cenzurat, 
despre starea națiunii şi a țării. Pentru societatea poloneză, anii ’80 au reprezentat o perioadă 
de apatie, de stagnare şi, în acelaşi timp, lipsită de speranță. Introducerea legii marțiale în 
1981 a intensificat represiunile şi a condus la emigrarea celor mai creativi membri ai 
societății. Represiunile au afectat mediul teatral într-un mod semnificativ. Din senin, artişti 
mediocri care nu erau împotriva comunismului, spre deosebire de majoritatea celor din 
domeniul teatral care boicotau în mod ostentativ participarea la adunările oficiale,  dezvoltau 
cariere excepționale. Emigrarea în masă şi carierele destrămate au condus la absența unei 
întregi generații din contextul istoric al actorilor şi regizorilor de teatru polonezi.    
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 Aşadar, teatrul polonez intra în ultimul deceniu al secolului XX folosindu-se doar de  
forța sa motrice. Vechii maeştri - Krystian Lupa, Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski sau 
Erwin Axer - încercau să-şi practice, în continuare, meseria. Tinerii actori şi regizori s-au 
reorientat către locuri de muncă mai atractive din punct de vedere financiar: publicitate, 
sitcomuri, seriale TV şi telenovele. Cu ochii ațintiți spre bani, am uitat că arta este o valoare 
în sine. Realitatea capitalismului excesiv a determinat tentative neajutorate ale unor noi 
inițiative teatrale. Pe acest fundal haotic a început să se dezvolte un nou teatru. Totul a pornit 
cu un curs intensiv despre cultura pop şi contra-cultura. Regizorii polonezi erau preocupați, 
în mod special, de ceea ce se întampla în mediul teatral din Germania. De pe celălalt mal al 
râului Oder, aduceau acasă nu numai artă dramatică, teme şi probleme noi, populare, ci şi 
soluții inovatoare de punere în scenă şi design scenic. În Polonia, au fost percepuți ca fiind 
creatori ai unui nou limbaj teatral. Monopolul surselor germane a fost destrămat abia în 
secolul XXI, când artiştii polonezi au început să facă parte şi să se inspire din întreaga viață 
teatrală europeană. Anii ’90 au fost şi perioada sufocantă a formei anglo-saxone de          
music-hall. A început prin punerea în scenă a producțiilor licențiate sub marca Broadway şi 
West End şi a unor creații proprii - „Metro” în regia lui Janusz Jozefowicz şi muzica lui Janusz 
Stoklosa). Din păcate, rezultatele artistice ale acestora nu au fost încurajatoare.   
 La sfârşitul anilor ’90, inspirat de o superbă tradiție poloneză a unui „cântec 
actoricesc”, provenit din cântecele de cabaret franceze, germane şi ruse din primele decenii 
ale secolului XX, precum Brecht şi Weil sau Piaf şi Brel, s-a născut un fenomen pe care îl voi 
numi şcoala poloneză de teatru muzical. Regizori ca Roman Kolakowski, Wojciech 
Koscielniak sau Konrad Imiela pun în scenă cu succes, într-o formă tinerească, modernă şi 
atractivă, clasicii literaturii poloneze şi universale  
(„Idiotul” lui Dostoievski sau „Păpuşa” lui Boleslaw Prus, considerat cel mai remarcabil 

roman polonez al secolului XIX). 
În prezent, cel mai cunoscut gen de teatru, 

în mass-media poloneză, este acela ce operează cu 
metode de expresie preluate din cultura pop care 
se împotriveşte şi chiar demontează clasicii 
literaturii poloneze şi universale, ai filosofiei, 
dramei, precum şi miturile naționale ale Poloniei.   
 
 
 
Roman Kolakowski 
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 Wojciech Koscielniak 
Consider că situația curentă a fost diagnosticată 

corect acum câteva zile de Malgorzata Dziewulska 
(regizor şi, aşa cum ea însăşi se intitulează, eseist de 
teatru) susținând, într-un interviu, faptul că dominația 
retoricii de aripă stângă în teatrul polonez de astăzi este 
un împrumut direct al discursului de teatru din Europa de 
Vest care se adresează, în mod special, burgheziei.  

În orice caz, trebuie să conştientizăm faptul că 
după masacrul din cel de-al doilea război mondial şi 
urmările sociale ale dominației germane şi ruse, s-a 
instalat, la o intensitate mai mică, pe durata 
comunismului, o dependență a Poloniei faţă de Uniunea 
Sovietică, care a determinat absența brugheziei poloneze.  

În Polonia nu există „clasa de mijloc” care în Vest participă şi contribuie material – 
într-un mod considerabil – la cultura şi viața culturală a unei țări. Clasa socială specifică 
Europei de Est – intelectualii – a fost cea care, în Polonia, a pierdut cel mai mult în urma 
transformărilor post-comuniste ale țării. Intelectualii polonezi, pur şi simplu, nu-şi pot 
permite să meargă la teatru şi să-şi cumpere cărți în mod regulat.  

În Polonia de astăzi, banii pentru cultură sunt distribuiți de către stat sau, ca să fiu 
mai exact, de Ministerul Culturii şi al Patrimoniului 
Național prin intermediul instituțiilor subordonate precum 
Institutul Teatral sau Institutul de Film Polonez, guverne 
locale şi încă numeroasele companii naționale care, 
aproape întotdeauna, participă doar la cele mai 
spectaculoase şi prestigioase inițiative şi proiecte (ca de 
exemplu Competiția Internațională de Pian Chopin). Banii 
privați, care ar putea fi folosiți pentru finanțarea culturii, se 
află în posesia corporațiilor internaționale şi a parveniților, 
ce pot fi comparați cu „Noii Ruşi”, dar cu mult mai puțini 
bani şi mai restricționați de legea europeană şi poloneză, 
care se lipsesc de orice nevoie culturală. 

Efectul este că orice artist îşi doreşte să aibă un post 
stabil într-o instituție națională, de stat şi visul oricărui 
teatru independent este să fie naționalizat.                                                                                                               

                                                                                                         Konrad Imiela    
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Există, totuşi, o parte bună în toate acestea – procentul ridicat al publicului tânăr în 
teatrele poloneze şi creşterea numărului de oameni care îşi doresc să meargă la teatru. Astfel, 
se creează impresia unei renaşteri a clasei oamenilor care-şi doresc şi au posibilitatea, 
modestă, să co-finanțeze arta şi cultura.        
 Aş dori să  mă  întorc la rolul pe ca re îl joa că  sta tul în finanțarea culturii poloneze. 
Aparatul statului este, în acest domeniu, complet ineficient. Chiar şi atunci când au loc 
evenimente precum serbările aniversare, pregătirile încep în ultimul moment. Un exemplu 
emblematic al unui eveniment de acest gen a fost „spectacolul monumental”, pregătit de 
Robert Wilson, care a avut loc pe 31 august 2010 pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare 
de la înființarea Uniunii Muncitorilor pentru Solidaritate. Pregătirile pentru eveniment au 
început atât de târziu încât a fost aproape un miracol că un regizor atât de faimos precum 
Robert Wilson a găsit un moment liber în agenda sa pentru a lucra la Gdansk. Aranjamentele 
finale privind banii pe care organizatorii îşi permiteau să-i ofere pentru eveniment au fost 
făcute în ultimul moment. Robert Wilson a fost cel care a salvat situația convingându-şi 
prietenii artişti să-şi găsească timpul necesar pentru a prezenta spectacolul în ciuda tuturor 
incertitudinilor proiectului. Singura excepție demnă de menționat este Muzeul Revoltei din 
Varşovia fondat de Lech Kaczynski, în calitate de preşedinte al Varşoviei. În fiecare an 
muzeul realizează un spectacol de excepție, angajând cei mai promițători regizori polonezi ai 
generației tinere şi, cel mai important, le oferă libertate totală în ceea ce priveşte ideea şi 
forma de exprimare. Din păcate, aceasta este imaginea finanțării evenimentelor culturale 
din Polonia. În majoritatea lor, teatrele de stat poloneze nu-şi pot formula o strategie de 
repertoriu pe o durată mai lungă de un sezon – în ciuda subvenției continue – deoarece nu 
există certitudinea unei sume de bani fixe pe care guvernul sau consiliul local o va planifica 
în bugetul următor pentru funcționarea teatrului. Organizatorii festivalurilor de teatru şi 
editorii publicațiilor teatrale periodice de valoare, dar nu comerciale, sunt obligați să 
participe în fiecare an la o competiție pentru a primi bani. Criteriile luate în considerare 
pentru aplicațiile lor sunt destul de confuze, ceea ce conduce la întreruperea temporară a 
unora dintre cele mai valoroase periodice şi la organizarea festivalurilor cu un sfert din suma 
alocată în anul anterior. Cu toate acestea, consider că ideea organizării unor competiții 
pentru finanțarea culturii poloneze este un pas înainte deoarece a înlocuit sistemul în care 
singurul criteriu în privința acordării banilor era decizia arbitrară a unui oficial. Regulile şi 
procedurile competițiilor sunt inspirate din soluțiile propuse de Uniunea Europeană. Am 
participat, de nenumărate ori, la planificarea unor proiecte de producție pentru teatre 
independente. Una dintre cele mai importante părți ale fiecărui proiect a fost, desigur, 
calcularea costurilor şi stabilirea programului. Apoi, proiectul a participat la competiția 
ministerului sau consiliului. Rezultatul final a fost comunicat la diferență de câteva luni de 
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data stabilită oficial. De cele mai multe ori, în momentul comunicării rezultatului, munca ar 
fi trebuit să fi început deja, conform programului depus, iar subvenția acordată era mult mai 
mică decât minimul specificat în calcularea costului. Desigur, de fiecare dată era prea târziu 
pentru a căuta alte surse de finanțare.       
 Concluzia pe care o putem desprinde din statisticile realizate de Institutul Teatral Zb. 
Raszewski este că în fiecare zi în Polonia începe un alt festival de teatru. Motivația este că 
persoanele care iau decizii cu privire la finanțarea culturii, în special în centrele mici, văd, 
chiar şi în cel mai mic festival, un potențial promoțional imens. De aceea, preferă să acorde o 
sumă mare, o dată pe an, pentru un asemenea eveniment decât să subvenționeze spectacole 
în teatre locale, mai mici, chiar dacă potențialul artistic şi cel al pieței sunt considerabile. 
Mulți dintre artiştii debutanți sau independenți realizează spectacole noi din banii pe care-i 
primesc în cadrul festivalurilor. Ceea ce face ca bilanțul lor final să fie undeva aproape de 
zero. Această abundență de festivaluri ridică dificultăți, pentru cei care scriu despre teatru, în 
recunoaşterea adevăratei calități şi valori. Festivalurile mici ca Festivalul Internațional „Animo” 
din Pomeranian Kwidzyn sau Festivalul Internațional al Şcolilor de Teatru „Melodrama” din Jelcz-
Laskowice, în apropierea Varşoviei, care sunt, în mod special, creative şi importante pentru 
educația artistică trec neobservate. Dar, harta teatrelor din Polonia necesită o reevaluare nu 
doar din cauza festivalurilor de teatru. În ultimele decenii, actorii sau regizorii debutanți au 
fost nevoiți să-şi înceapă cariera profesională în aşa-numitele provicinii. După câteva 
spectacole reuşite ar fi putut primi o oportunitate de muncă în Varşovia sau Cracovia. În 
mod normal, aceasta era calea spre carieră. În zilele noastre, această cale funcționează invers 
deoarece munca în teatrele din Legnica, Walbrzych sau Suprasl este, de multe ori, mai 
prestigioasă decât cea din capitală. Această dezvoltare a centrelor din provincie aduce 
beneficii în ceea ce priveşte reconstituirea şi creşterea interesului față de locurile natale care 
determină explorarea patrimoniului cultural al zonei în care se află un anumit teatru.     
 Acesta este şi mai valoros când realizăm că accesul obişnuit la mass-media ne-a 
schimbat total obiceiurile legate de timpul nostru liber. Iar atunci când nu sunt promovate 
cântecele locale, tradițiile şi legendele sunt date uitarii. Acum este, probabil, ultimul moment 
pentru a le păstra în amintirea noastră pentru viitoarele generații.      
 De-a lungul a sute de ani, până la începutul secolului XX, cultura poloneză se 
dezvoltă într-un creuzet de națiuni, legende şi culturi diferite. Adam Mickiewicz nu ar fi 
devenit cel mai remarcabil poet al limbii poloneze dacă nu s-ar fi născut în acest loc de 
întâlnire dintre limbile, obiceiurile şi legendele ruşilor, lituanienilor şi polonezilor. Tragedia 
Holocaustului, noile granițe naționale şi repatrierile în masă care s-au întâmplat după cel   
de-al doilea război mondial au transformat Polonia într-o țară mono-etnică. În timpul 
dominației sovietice, polonezii nu credeau în existența unor diferențe culturale şi lingvistice 
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semnificative dintre regiunile separate ale țării şi a unor minorități etnice. După căderea 
comunismului, noi, polonezii, am fost cuprinşi de febra accesului gratuit la miturile 
reprezentate de cultura pop, televiziune, diferite bunuri de larg consum şi călătorii în 
străinătate. Aşadar, nu aveam timp să redescoperim propriile noastre locuri natale şi 
patrimoniul cultural al strămoşilor noştri.        

Astăzi, mulțumită Teatrului Korez, am descoperit meandrele sufletului silezian. 
Pawel Passini ne prezintă o discuție profundă, intelectuală şi mistică cu iudaismul său. 
Adolescenții dintr-un oraş mic din Sejny, aflat în imediata apropiere a graniței dintre Polonia 
şi Lituania, datorită lui Kryzysztof Cxyzewski şi fundației sale, Pogranicze, ştiu totul despre 
cultura, religia şi tradițiile fiecărui grup etnic care a locuit sau încă locuieşte în zonă. 
 Anul acesta, Premiul Fringe al Festivalului de la Edinburgh a fost acordat 
spectacolului „Piesn Leara” („Cântecul lui Lear”), al Teatrului Piesn Kozla (Cântecul Oii).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„Piesn Leara” – Teatrul Piesn Kozla  
Regia: Grzegorz Bral 
Muzica: Jean-Claude Acquaviva, Maciej Rychły 
Pregătirea muzicală: Kacper Kuszewski 
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Un alt premiu prestigios al festivalului – 
Premiul Teatrului Total – a fost acordat 
Teatrului ZAR. Nu este prima dată când 
premii ale unor importante festivaluri 
internaționale sunt acordate unor grupuri 
teatrale reprezentând laboratoare care 
experimentează în permanență forme şi 
formule teatrale. Într-adevăr, în Polonia 
s-a născut Jerzy Grotowski şi al său 
Teatru Laborator, dar acelea erau 
timpurile în care, dacă un tânăr vroia să 
evadeze din cercul vicios al propagandei 
şi tristeții stradale, ar fi căutat refugiu 
într-un teatru de amatori. Şi, dacă ar fi 

vrut să se cunoască pe sine şi ar fi fost pregătit să muncească din greu, găsea un mod de a 
ajunge la Grotowski. Lumea din ziua de azi oferă atât de multe tentații încât ar trebui să fim 
mulțumiți cu cele câteva grupuri de actori excentrici care sunt dispuşi să se dedice cu 
desăvârşire teatrului (celor menționați mai sus aş adăuga şi Teatrul Wierszalin din Suprasl). La 
sfârşitul studiilor dintr-o academie de teatru, un actor polonez obişnuit are mult mai multe 
lucruri interesante de făcut decât să-şi perfecționeze meseria şi să lucreze cu sine. 
 Privind producția teatrală în masă, percep o criză progresivă a regiei de teatru; 
pentru a ignora fenomenul copleşitoarelor probleme de dicție poloneză şi gramatica multor 
regizori de teatru. Dar, mai îngrijorător este faptul că printre tinerii studenți la regie se 
întrevede,  de la  an la  an,  un număr din ce în ce mai mic a l unor individualități puternice. 
Ceea ce le lipseşte în înțelegerea intelectuală şi coerentă a textelor literare şi a mesajelor 
acestora se compensează prin – trebuie să recunosc destul de abil – jonglarea cu soluții 
formale, adaptabile, şi design scenic. O altă problemă este nivelul scăzut al culturii generale 
printre tinerii regizori. Modul în care un regizor tânăr – dar în proces de îmbătrânire – începe 
să lucreze la un spectacol nou a atins deja pragul unei anecdote interioare. La prima repetiție, 
indiferent dacă este vorba despre Sofocle, Shakespeare sau Heiner Muller, prima întrebare 
este, invariabil, aceeaşi – care este cel mai recent videoclip sau film pe care l-ați văzut? Nu ar 
fi nimic greşit în asta dacă în seara premierei nu am descoperi că întreaga punere în scenă a 
piesei este bazată pe acel film propus de unul dintre actori în prima zi de repetiție. În orice 
caz, această criză nu este cauzată de calitatea scăzută a educației din şcolile de artă poloneze. 
Cauza este criza generală a educației din întreaga țară. Reguli noi şi contradictorii cu privire 
la tipurile de şcoli, organizarea acestora, dar şi programa, sunt introduse mai des decât cele 
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menționate anterior cu privire la reformele organizaționale ale instituțiilor culturale.  
 Cu câteva zile în urmă, m-a sunat un prieten regizor care tocmai a început să lucreze 
ca manager al unui teatru de păpuşi dintr-un oraş provincial, mic al Poloniei. În ultimii ani, 
teatrul era necunoscut. Acolo nu se întâmpla nimic interesant şi teatrul nu exista în conştiința 
cercurilor teatrale din țară. „Chiar şi o persoană care nu ştie nimic despre teatru ar putea 
conduce acest teatru”, mi-a spus regizorul.  Spectacolele sunt de o calitate artistică 
înfiorătoare, dar sunt programate foarte des, iar sala se ocupă în proporție de 99%. Ocuparea 
sălii reprezintă venit şi venitul este bucuria autorităților de care depinde teatrul. Ar putea să 
nu se schimbe nimic şi toată lumea ar fi fericită. Prezența în teatrele de păpuşi din Polonia 
este considerabilă deoarece de câteva ori pe an profesorii sunt obligați să-şi ducă elevii la 
teatru. Întrebarea este dacă o asemenea soluție deserveşte arta?   

Cred că teatrul de păpuşi contemporan este una dintre cele mai creative branşe ale 
artei din ziua de azi. Susținând acest lucru sunt nevoit să fac o precizare – nu mă  refer la 
acele spectacole pentru copii realizate într-unul dintre cele douăzeci şi ceva de clone 
poloneze ale Teatrului Central de Stat de Păpuşi din Moscova a lui Sergey Obraztov (chiar dacă şi 
acolo există din când în când spectacole interesante ca şi cele pentru copii cu vârste cuprinse între 0 
şi 3 ani). Vorbesc despre tradiția splendidă a teatrului de artă, formă teatrală reprezentată de 
genii precum Tadeusz Kantor, Jozef Szajna sau Jerzy Gregorzewski (foto sus, n. red.).  De 
asemenea, mă refer şi la teatrul de bâlci, aproape uitat şi atât de specific Europei de Est, al 
păpuşarilor itineranți cu marele lor simț al umorului, perspicacitate, forma şi abilitatea de a-
şi transmite meseria de la o generație la alta. Sergey 
Obraztov a fost un mare artist, dar prin reducerea tuturor 
formelor la cea creată de instituția sa, aproape că a distrus 
teatrul de păpuşi în această parte a Europei. Astăzi putem 
să observăm o revenire la viață datorită unui grup de 
repeziți. Aş vrea să amintesc aici un singur nume: dacă vă 
doriți să ştiți cum arăta un teatru de bâlci medieval vă rog 
să vedeți unul dintre spectacolele lui Adam Walny (foto 
dreapta, n. red.).   
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Din moment ce am vorbit despre reînvierea teatrului de păpuşi, aş vrea să menționez 
şi faptul că primul deceniu al secolului XXI a fost momentul emancipării teatrului-dans 
polonez, care era considerat doar un subiect de distracție sau amuzament al repeziților din 
centrele comunitare locale. Astăzi, această ramură a artei se află în centrul discursurilor de 
studii teatrale. În Bytom s-a înființat chiar şi un departament separat al Şcolii Naționale de 
Teatru din Cracovia dedicat exclusiv teatrului-dans. Cu toate acestea, nici măcar succesul 
internațional şi înalta reputație obținută nu le face viața mai uşoară artiştilor polonezi.  

Un bun exemplu este Krzysztof Warlikowski care, de câțiva ani deja, le cere 
autorităților să îi ofere locația promisă 
demult teatrului său. Noul Teatru a lui 
Warlikowski joacă foarte mult. Este 
invitat la numeroase festivaluri 
internaționale şi o parte a repertoriului 
său reprezintă co-producții cu unele 
dintre cele mai importante scene ale 
Europei. Spectacolele Noului Teatru pot fi 
văzute în Polonia, foarte rar şi în mod 
excepțional, în spații postindustriale, 
neconvenționale închiriate pe perioade 
scurte de timp.  
Krzysztof Warlikowski27

                                                           
27 O figură emblematică a teatrului polonez post-comunist, Krzysztof Warlikowski a scris unul dintre 
primele sale spectacole după terminarea studiilor în filosofie şi istorie la Cracovia, apoi la Paris. Invitat 
la Piccolo Teatro din Milano, condus la acea vreme de Giorgio Strehler, el a propus o adaptare după În 
căutarea timpului pierdut de Proust, înainte de a deveni interesat de Dostoievski şi Elias Canetti. 
Observând că polonezii generației sale îşi pierd interesului pentru teatru, s-a lansat într-o abordare pe 
care o va urmări constant: crearea unui teatru pentru contemporanii săi, un teatru care pune întrebări, 
care deranjează, care se agaţă de teme sociale non-consensuale. Lucrând pe creațiile lui Kafka, 
Shakespeare, Koltès, Gombrowicz, Sarah Kane, Hanoch Levin sau Tony Kushner, el abordează 
subiecte tabu care presupun intimitate, sexualitate, anti-semitism, în timp ce inventează noi forme de 
spectacol capabile să restabilească legătura dintre public şi opera dramatică. Mergând dincolo de 
granițele Poloniei sale natale, îşi prezintă spectacolele în cele patru colțuri ale unei Europe 
destabilizate, întoarsă cu susul în jos, în care întrebările lui găsesc un ecou imediat. Din 2009, fără a-i 
abandona pe dramaturgii importanți care l-au însoţit în începuturile sale, a început să lucreze la 
spectacole după fragmente literare luate de la diferiţi autori precum Hannah Krall, Jonathan Littell sau 
J.M. Coetzee pe care îi asociază cu Euripide sau Eschil. Prezentat în 2009 la Festivalul de la Avignon, 
(A)Pollonia a fost primul spectacol conform principiului juxtapunerii, care va domina, în acest an, la 
premiera Warsaw Cabaret. Festivalul a prezentat în ediţiile anterioare şi alte spectacole ale lui Krzysztof 
Warlikowski: Hamlet în 2001, Purified în 2002, Kroum în 2005 şi Angels in America în 2007.  (n. red.) 

 / Nowy Teatr 
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Krzysztof Warlikowski, Hamlet, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
De la începutul secolului, această structură stranie şi haotică a vieții teatrale din 

Polonia este supusă unei eroziuni din ce în ce mai intense. Aceste procese prezente în cultura 
poloneză încep să aibă o bază naturală accentuată. Ne aflăm la mijlocul unei călătorii spre o 
diversitate profundă – şi numai o asemenea structură garantează o continuă şi liberă 
circulație a gândurilor, ideilor şi inspirației la fel ca şi soluțiile estetice, tehnice şi 
administrative. În final, garantează o evoluție liberă a autorilor şi creatorilor prin  
posibilitățile deschise de a participa la cele mai diverse proiecte. Dar, chiar şi aşa, această 
călătorie nu va fi uşoară şi nu trebuie oprită. Dezordinea economică şi legislativă, la fel ca şi 
lipsa unei viziuni coerente de dezvoltare, nu este specifică sferei culturale. Este principala 
problemă a statului polonez ca întreg. Totuşi, arta are o abilitate minunată de a scoate la 
iveală roade admirabile, chiar şi în cele mai nefavorabile şi dificile condiții. Ultimii ani din 
teatrul polonez par să confirme acest adevăr.  
 
Konrad Szczebiot este jurnalist, dramaturg, critic de teatru şi istoric polonez. Absolvent al 
Academiei de Teatru Aleksander Zelwerowicz din Varşovia, Departamentul de Studii Teatrale. 
Colaborator la postul de radio polonez, numeroase reviste de specialitate şi teatre din Polonia. Membru 
al IATC/AICT şi secția poloneză a UNIMA. 
 

                                                                                                                                                                                     
http://www.festival-avignon.com/en/Archive/Artist/2009/40 
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NOTE ŞI COMENTARII TÂRZII 
 
Gelu Colceag 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
colceaggelu@yahoo.com 

 
Abstract: Although a bit late, I decided to 
record the results of my research, of a quite 
long experience in teaching and directing, in 
order to help future aspirants for the difficult 
profession of theater pedagogy. The article is 
entitled “Notes and late comments” because I 
was inspired by the future briliant acting 
teacher Florin Vidamski whose dissertation on 
the Esrig method I coordinate. 
Keywords: theater pedagogy, actor`s art, “liniar-theater”, “triangular-theater”, theatre space, 
theater time, meaning, signifier, signified. 
 

Aceste note şi comentarii au fost inspirate de dialogurile scrise pe care le-am avut cu 
doctorandul Florin Vidamski.  Multe din rândurile ca re urmează reprezintă contribuția 
doctorandului la analiza metodei profesorului David Esrig, precum şi concluziile mele 
relative, după o experiență destul de lungă în pedagogie şi regie, al cărei început a fost 
marcat tot de întâlnirea cu David Esrig. Cam târziu, am decis totuşi să consemnez rezultatele 
cercetărilor mele, întru ajutorul viitorilor aspiranți la dificila profesie de pedagog teatral. 
Viitorul excepțional profesor m-a stârnit şi inspirat, ceea ce îi aduce mulțumirile mele. Nu 
mi-aş dori să ajungă vreodată la concluzia lui David Mamet: “ …pentru mine este o plăcere să-
mi formulez ideile; pentru mine este util să-mi formulez ideile; pentru nimeni nu este util ca eu să-mi 
formulez ideile.” 
 
Raportul autor, regizor, actor. Teatrul în linie. 

Arta teatrului fiind o artă colectivă, presupune un mănunchi de creatori teatrali 
diverşi, care contribuie la naşterea spectacolului teatral. Autorul, regizorul şi scenograful, 
compozitorul (dacă este cazul), tehnicienii de scenă, dar mai ales actorii îşi aduc contribuția, 
în mod egal la construcția spectacolului. Şi totuşi ce le diferențiază vizibilitatea în relația cu 
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publicul, singurul destinatar precis al artei teatrale? Au existat şi există teorii diferite legate 
de modalitățile prin care se asigură valoarea şi eficiența spectacolului de teatru. Preocupările 
gânditorilor de teatru asupra acestui paradox au identificat, prin cercetările lor, că unghiul 
din care se produce percepția spectatorului poate fi diferențierea fundamentală în plaja de 
libertate creatoare pe care trebuie să o dețină şi publicul, nu numai creatorii. După apariția 
regizorului, creatorii şi teoreticienii se află într-o permanentă polemică legată de prioritatea 
prim-planului dintre autor şi regizor. Evident că autorii de teatru îşi revendică statutul de 
pricipali creatori, măcar pentru faptul că ei sunt cei dintâi artizani, cronologic vorbind, ai 
construcției teatrale. Adevărul este că ei asigură temelia unei construcții al cărei arhitect 
poate fi regizorul, dar pe o fundație preexistentă. Cealaltă partidă îşi revendică dreptul de a 
schimba fundația, determinați de viziunea întregii structuri. În prima variantă, se consideră 
că unicul depozitar al informațiilor, mesajelor şi viitoarelor revelații este piesa scrisă. 
Potențialitatea viului se află ascunsă, mai mult sau mai puțin încifrată, în replicile 
personajelor şi didascaliile autorului. Viitoarea găină se află în acest ou! Geneticienii teatrali 
ai secolului XX au experimentat apariția oului în intervalul dintre trecerea spectacolului de la 
stadiul de pui la cel de găină. Astfel, o concepție regizorală care intră în conflict, ba chiar 
anulează textul, naşte ulterior noul text (scenariul regizoral), pe baza căruia s-a născut 
spectacolul. Este evident că este vorba de o nouă operă teatrală, al cărei autor final este 
regizorul, care îşi impune astfel planul arhitectural, dar şi fundația! S-ar putea în ultimă 
instanță ca aceast conflict să se producă datorită orgolilului, pe care orice artist trebuie să-l 
posede cu condiția să nu se transforme în vanitate! Dilema primordialității dintre ou şi găină, 
capătă conotații conflictuale, care nu-şi pot găsi rezolvarea decât din perspectiva unui 
exercițiu logic elementar. Dacă adăugăm în ecuație şi actorul, ca principal vehicul de 
transmitere al mesajului rațional şi emoțional al autorului şi regizorului, ajungem la 
Meyerhold, care defineşte în termeni logici şi (după opinia noastră) corecți, raporturile dintre 
principalele elemente fundamentale ale teatrului: pe de o parte - autorul, regizorul şi actorul 
şi pe de altă parte – spectatorul. Dar să-l lăsăm mai bine pe Meyerhold să ne expună o 
uimitor de simplă analiză a celor două tendințe fundamentale în arta spectacolului de teatru 
modern: “… voi indica pentru regizor două metode de lucru care organizează diferit relațiile 
reciproce ale actorului şi regizorului: prima privează de libertate creatoare, nu doar actorul, ci şi pe 
spectator, în timp ce a doua îi eliberează pe ambii, forțând spectatorul să creeze în loc să contemple (în 
primul caz, doar imaginația sa va fi activă)…” Aş adăuga că în prima metodă de lucru, 
spectatorului nu-i este numai îngrădită contribuția imaginativă, ci îi sunt oferite piste false de 
atenție, care îl îndepărtează de la condiția confortabilă de receptare emoțională.  
Argumentele ar fi legate de imposibilitatea apariției emoției, atunci când ceea ce receptezi 
este de natură a-ți pune la contribuție etajul rațional. O viziune regizorală “dictatorială” 
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impune imagini, semne teatrale şi idei contradictorii cu oferta textului. Actorul este un 
simplu executant, iar autorul devine un pretext. Spectatorul bombardat cu informații şi 
semnificații impuse de concepția unică, care astfel se transformă în şarade care mai de care 
mai încifrate, va încerca să înțeleagă oferta creatorilor. Este cunoscut că procesul rațional este 
“rece” şi astfel, spectatorul “pus pe gânduri”, va fi împiedicat să se lase cuprins de emoția ce 
ar trebui să-i parvină de dincolo de rampă, prin intermediul unui proces empatic cu actorii. 
În procesul psihologic al receptării artistice, gândirea trebuie să însoțească discret afectul. 
Lupta pentru acapararea spectatorului trebuie să se ducă echilibrat pe cele două fronturi: 
rațiune şi senzorialitate. Este minunat atunci când, după un spectacol de teatru, spectatorul 
pleacă pe gânduri datorită conotațiilor intelectuale ce îi sunt determinate de impactul cu 
creația teatrală. Dar ar fi catastrofal ca singurul beneficiu al spectatorului să fi fie doar cel  de 
la nivelul rațional şi să nu fie pus în condiția de “a trăi” şi emoțiile atât de specifice artei 
teatrului. Ion Luca Caragiale exprimă un punct de vedere simplu şi direct, formulat în 
articolul “Decadență”, din ziarul “Epoca”, în 15 noembrie, 1896 referitor la menirea 
oratorului. Mi-am permis să înlocuiesc termenul “orator” cu “actor” şi iată ce posibilă 
definiție a actorului a rezultat: “Eu nu cer de la actor (orator) să mă lumineze – îi pretind să mă 
încălzească. (…) trebuie să mă’nfierbânte; să mă asude; să nu-mi dea pas să mai judec; să mă aiurească; 
să mă clatine fără a mă lăsa să răsuflu; să-mi dea creerul de pereții capului prin salturi enorme de 
propoziții, chiar ilogice, chiar absurde, stupide dacă e nevoie numai să fie calde şi spontanee, până m-o 
năuci…) 
  Această primă alternativă a creației teatrale este intitulată de Meyerhold, Teatrul-
triunghi: “…un triunghi al cărui vârf reprezintă regizorul, iar cele două unghiuri de la bază – 
autorul şi actorul. Spectatorul percepe arta ultimilor doi prin intermediul artei regizorului (în 
acest desen locul spectatorului este deasupra vârfului triunghiului).  
                                                          SPECTATOR 
                                                           
  
                                                           REGIZOR 
                      
           
               
                              AUTOR                     ACTOR 
 
În teatrul-triunghi, regizorul îşi expune planul de la bun început până în cele mai mici detalii, 
indică felul în care vede personajele, precizează pauzele şi îi pune pe actori să repete până 
când proiectul lui este reprodus exact şi total, în detaliu, până când aude şi vede piesa aşa 
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cum a auzit-o şi a văzut-o când lucra singur”. Este evident că efortul creator al unei singure 
persoane nu poate fi înlocuit de contribuția întregii echipe. Pe de altă parte, statutul de 
creator al actorului nu poate accepta subordonarea unei viziuni dictatoriale, chiar dacă 
valoarea concepției poate îndreptăți demersul. Teatrul nu este o artă individuală, chiar dacă 
avem de-a face cu un geniu. Este imposibil de creat o armonie desăvârşită între atâtea 
personalități creatoare, chiar dacă viziunea subordonatoare este extrem de valoroasă. Cu atât 
mai mult, o astfel de viziune, are nevoie de contribuțiile creatoare personale ale întregului 
grup de creatori. Astfel, spectacolul va fi cu atât mai împlinit şi mai bogat. Iar în ceea ce 
priveşte ținta principală – spectatorul, se va obține o accesibilitate foarte largă, fără a face 
concesii valorii calitative. 

A doua metodă de creație este subintitulată de Meyerhold (datorită aspectului grafic), 
Teatrul liniei drepte: “O linie dreaptă, orizontală, unde cele patru elemente fundamentale ale 
teatrului sunt reprezentate prin patru puncte de la stânga la dreapta: autorul, regizorul, 
actorul, spectatorul. (…) Actorul îşi dezvăluie liber sufletul în fața spectatorului, asimilind 
opera regizorului, aşa cum acesta din urmă a asimilat-o pe cea a autorului.(…) Regizorul, 
asimilind autorul, îi aduce actorului propria sa artă (sinteza autor-regizor fiind deja realizată). 
Actorul, care a abordat opera autorului prin intermediul regizorului, se va afla față în față cu 
spectatorul (autorul şi regizorul fiind în spatele actorului). (…) Pentru ca linia dreaptă să nu 
devină sinusoidală, regizorul trebuie să fie singurul care să imprime operei tonul şi stilul său 
şi din acel moment creativitatea actorului “teatrului liniei drepte va fi liberă”. 
 
     AUTOR                       REGIZOR                           ACTOR                     SPECTATOR  
 
Iar concluzia care caracterizează întreaga operă teatrală şi pedagogică a lui Meyerhold, este 
cea pe care o formulează în încheierea demonstrației, apreciind că cea de-a doua metodă de 
creație este şi singura valabilă: “Teatrul este arta actorului!“   
 Iată cum la o simplă lectură atentă a mărturiilor lui Meyerhold, nu-l mai identificăm 
(aşa cum în mod eronat a fost catalogat) ca un partizan al supremației regizorului tiran. Dacă 
grila pe care o aplicăm studiilor teoretice ale marelui om de teatru va fi una din perspectiva 
căreia biomecanica este doar o tehnică specială actoricească, vom ajunge evident la concluzii 
greşite. După părerea noastră, biomecanica este un sistem complex prin care Meyerhold 
plasează actorul în centrul fenomenului teatral, cu toată complexitatea procesualității 
psihologice, a stărilor şi a sentimentelor. Procesele biologice specifice viului vor fi retortele în 
care se plămădeşte creația actoricească, iar vocea şi corpul, principalele mijloace de expresie. 
Bio – mecanica = mecanica viului. Totalitatea reflexelor condiționate care se obțin în decursul 
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repetițiilor, pentru a asigura o structură pe baza căreia să se poată reface  seară de seară 
procesul de creație al artei actorului.  
 
Actorul în spațiul şi timpul teatral  

Trecerea de la un sistem mort (literatura dramatică – piesa de teatru), o înşiruire de 
semne înşirate pe o pagină, care semnifică idei şi înțelesuri, la un sistem viu (spectacolul de 
teatru), o înlănțuire de acțiuni umane (una după alta – axa timpului), într-o succesiune de 
spații (unul lângă altul – axa spațiului), reprezintă miracolul creației teatrale. Această 
fascinantă metamorfoză poate fi similară cu trecerea în arta plastică de la imaginea cu două 
dimensiuni, la cea cu trei dimensiuni. Această percepție diferită implică spectatorul, mai ales 
la nivel emoțional, prin adăugarea axei timpului la cea existentă, cea a spațiului. Vizionarea 
unui spectacol de teatru poate fi asemuită cu lectura unei cărți. Spațiul este cartea cu coperțile 
ei concrete şi fixe, iar parcurgerea poveştii în timp se realizează prin trecerea prin fața 
publicului  a fiecărei pagini, una după alta. În cazul lecturii, semnele scrise procesate cerebral 
generează în imaginația receptorului evenimentele poveştii. Lessing afirmă: „Lucrurile, care 
există unul lângă altul sau a căror părţi se află una lângă cealaltă, se numesc corpuri. Prin urmare, 
corpurile, cu proprietăţile lor vizibile, sunt obiectele propriu-zise ale picturii. Lucrurile, care urmează 
unul după celălalt sau a căror părţi se urmează una pe cealaltă, se numesc, în principiu,  acţiuni. Prin 
urmare acţiunile sunt obiectul propriu-zis al poeziei.” Cu această observaţie am găsit numitorul 
comun atât cu Hegel, cât şi cu Stanislavski. La Hegel, analiza formării poeziei dramatice 
începe cu o întâmplare, cu o acţiune, pe care poezia dramatică o ia din epic. La Stanislavski 
totul începe cu acţiunea, care este fundamentul teatrului.  Din pachetul de creatori, actorul 
este singurul care poate şi trebuie să susțină acțiunile determinate de textul autorului şi de 
concepția regizorului, în viziunea scenografului. Spectatorul este invitat să accepte convenția 
şi să primească, oarecum de-a gata, iluzia viului ce se întruchipează într-o întâmplare. Un 
spectacol izbutit de teatru va determina publicul din sală să participe la desfăşurarea 
evenimentelor de pe scenă şi cu mintea, şi cu imaginația (care de multe ori completează 
convenționalitatea spectacolului) şi cu sufletul. Participarea rațională se manifestă prin 
procesul de înțelegere al textului cu toate conotațiile culturale şi subtilitățile subtextului, iar 
participarea afectivă se produce la nivel senzorial, existând (acolo unde creația teatrală este 
împlinită) o puternică empatie între stările şi sentimentele actorilor şi cele ale spectatorilor.  

David Esrig oferă prin comentariile făcute la Hegel şi Lessing, un excepțional suport 
filozofic la afirmațiile precedente. În “Prelegeri de estetică”, Hegel afirmă despre genul 
dramatic: „... el trebuie să se lepede de exterioritate şi în locul ei să aşeze conştiinţa de sine şi 
individualitatea activă, ca motiv şi eficacitate. Prin asta întâmplarea nu rezultă din împrejurările 
externe, ci din dorinţele interioare şi caracter...” În continuarea demonstraţiei, Hegel operează cu 
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două noţiuni fundamentale în aria cercetării provenienţei genului dramatic: obiectivitatea 
epicului şi subiectivitatea liricului.  

Iată modul cum Esrig speculează noţiunile marelui filozof: “Hegel nu se poate mulţumi 
doar cu faptul că poezia dramatică asociază în interiorul ei principiul obiectiv al epicului şi principiul 
subiectiv al liricului. El demarează o analiză a dramaticului, care pendulează între obiectivitatea 
epicului şi subiectivitatea liricului. (…) Aşadar ne aflăm în faţa a două perspective absolut diferite. 
Dramaticul apare în această pendulare nebună între cele două perspective. Asta este prima etapă de 
formare a dramaticului: ia, de la epic, o întâmplare, castrează motivaţiile exterioare, ia sub lupă 
individul şi mişcările sale interioare, dorinţele sale, caracterul său, perspectiva sa asupra lumii 
(subiectivitatea liricului). Ele devin forţa motrice (de propulsie) pentru întâmplare. Asta merge însă 
mai departe: întâmplarea primeşte semnificaţia dramatică, numai prin raportarea la scopurile 
subiective şi pasiuni (…) Motorul întîmplării este ceea ce Hegel numeşte conştiinţa de sine şi 
individualitatea activă, iar întâmplarea este mişcată din dorinţa interioară şi caracterul acestei 
individualităţi active. Acesta este domeniul liricului, care explorează, ceea ce se întâmplă în 
subiectivitatea omului.” 

Trecerea de la epic la dramatic se produce printr-o transformare care ne oferă sursa 
transformărilor miraculoase ale textului dramatic în spectacol teatral. Motivaţiile exterioare 
ale întâmplării sunt ignorate şi pe primul loc se aşează dorinţa, caracterul individului, ca 
motor al activităţii, ca forţă propulsivă a întîmplării. Altfel spus, Viul ascuns în şirul de 
semne din textul dramatic, asemeni seminţei în brazdă, nu este altceva decât subiectivitatea 
liricului care motivează şi justifică obiectivitatea epicului. Diversitatea şi bogăţia întâmplării 
este potenţată de profunzimea vieţii interioare a personajelor. Pornind de la sugestiile din 
textul autorului, regizorul şi actorii descoperă, dezvoltă şi inventează acţiuni, stări, 
sentimente vii ale personajelor, prin evoluţia cărora operează în ultimă instanţă asupra 
spectatorilor. Afirmaţia de mai sus va fi valabilă doar atunci când personajele trăiesc, pe 
scenă, dramaturgia existenţei lor. Întâmplarea din interiorul dramei va fi reprezentată  ca 
reală şi prezentă printr-un şir de acţiuni finalizate.  

Pentru Hegel nu există nimic mai înalt în artă ca poezia dramatică. Ori poezia 
dramatică este, în primul rând, literatura dramatică. La baza artei teatrale stă autorul, 
creatorul textului dramatic. Iar vehiculul principal al dramaturgului către momentul unic al 
catharsis-ului în teatru este actorul. Afirmaţia este extrem de importantă pentru arta 
actorului. David Esrig concluzionează: “Prin urmare îmi iau libertatea de a spune: cea mai 
complexă, şi în acelaşi timp, dificilă artă este arta actorului. Nu există nimic care să poată avea un 
efect atât de puternic ca arta actorului, însă, de asemenea, nu există o artă atât de grea ca arta 
actorului.” 
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 Lessing ne oferă, în lucrarea sa “Laokoon sau despre limitele picturii şi ale poeziei”, un 
important suport pentru plasarea în lumea spectacolului teatral a două noţiuni filozofice 
fundamentale - spaţiul şi timpul: “Semnele picturii se extind în spaţiu, cele ale poeziei în timp.”  
Esrig comentează: “Lessing afirmă că pictura şi poezia folosesc, în primul rând, semne diferite, 
deoarece pictura se dezvoltă în spaţiu, iar poezia în timp. Apoi Lessing încheie cu o concluzie genială, 
suspectă de a fi falsă, dar benefică pentru comentariile ulterioare, şi anume semnele picturii pot 
reprezenta doar obiecte, care există simultan unul lângă celălalt, pentru că pictura se desfăşoară 
numai în spaţiu şi nu în timp. Poezia, dimpotrivă, se poate desfăşura numai în timp şi nu în spaţiu, 
reprezentând, cu semnele ei, obiecte care apar unul după altul. Asta înseamnă că, în poezie, o imagine, 
care este un semn, deci o imagine verbală, poate să stea doar înainte sau după o alta şi nu simultan cu 
ea - imaginea poetică se află una după cealaltă şi nu ca un obiect pictat, unul lângă celălalt.” 
  Ce ar presupune suprapunerea acestui comentariu, evident speculativ, peste 
structura fenomenului teatral? În primul rând, putem înlocui pictura, în accepţiunea 
formulării lui Lessing, cu spaţiul în care se desfăşoară spectacolul de teatru. Arta 
scenografică este, din acest punct de vedere, o artă a spaţiului scenic. Imaginea scenică este 
alcătuită, alături de decor, şi de costume. Decorul şi costumele se alătură complementar 
pentru a alcătui imaginea scenică. Axa spaţiului se desfăşoară pe orizontală, verticală şi în 
profunzime. Cele trei dimensiuni conferă relief şi amplitudine unei imagini care rămâne 
statică. Dinamica imaginilor plastice este furnizată de schimbările de decor şi costume cerute 
de autor şi regizor. Dar în interiorul imaginii scenice evoluează şi grupul de actori care 
întruchipează personajele întâmplării teatrale. Similare cu imaginile poetice, care după 
Lessing se desfăşoară succesiv, am putea să considerăm că sunt şi acţiunile personajelor, care 
generează, traversează şi finalizează în timp spectacolul teatral. Dacă imaginile scenice se 
desfăşoară simultan (una lângă alta), acţiunile dramatice se produc succesiv (una după alta). 
Imaginaţi-vă un décor simplu - o cameră de hotel, care va rămâne aceeaşi pe durata unui act 
şi mai multe întîmplări care se petrec în aceast spaţiu, unde vor pătrunde unul după altul 
actorii, întruchipând personaje, care acţionează conform unui scenariu definit anterior, 
dezvăluind spectatorului un şir de evenimente care se desfăşoară în timp. Spectatorul 
urmăreşte evoluţia actorilor într-un spaţiu convenţional (decorul), dar şi real (clădirea 
teatrului) şi trăieşte simultan timpul convenţional (timpul scenic care poate fi comprimat, 
dilatat, sau chiar oprit de creatorii teatrului) şi timpul real (timpul biologic). Astfel se 
produce o glisare subtilă a receptorului către senzaţia unică pe care o oferă teatrul, naşterea 
unor clipe de viaţă într-un spaţiu dat şi într-un timp convenţional, sub ochii noştri. Dacă 
autorul, regizorul şi scenograful crează spaţiul în care se desfăşoară acţiunile structurii epice 
(întâmplarea), actorul este cel care generează timpul scenic. El va produce empatia dintre 
acţiunea scenică şi percepţia publică, prin existenţa sa dublă pe parcursul spectacolului, pe 
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de o parte cea biologică (a persoanei), iar pe de altă parte cea convenţională (a personajului). 
Dacă înlocuim termenii, conform revelaţiilor oferite de Hegel şi Lessing, autorul şi 
regizorul/scenograful sunt cei care operează cu epicul/ pictura, iar actorul este responsabil 
cu liricul/poezia. 

Deci, actorul este vrăjitorul manipulator, care generează alchimia prin care 
spectatorul este transportat pe tărâmul miraculos al iluziei teatrale, potrivit căreia timpul şi 
spaţiu pot fi controlate. Specificul acestui proces creator are însă şi inconveniente pentru 
actor. Existenţa unei contradicţii permanente, în timpul desfăşurării spectacolului, între 
spaţiul real şi cel convenţional, dar mai ales între timpul ficţiunii şi cel biologic, provoacă 
actorului un inconfort, care nu poate fi anihilat decât cu o stăpânire controlată a procesului 
de refacere a actului de creaţie. În perioada pregătirii spectacolului, actorul îşi creează, prin 
dobândirea de reflexe condiţionate, libertatea de a acţiona în spaţiul convenţional pe care îl 
presupune concepţia autorului, a regizorului şi, nu în ultimul rând, a scenografului. După 
etapa lecturilor la masă, se obişnuieşte ca primele repetiţii pe scenă, acelea în care actorul se 
ridică şi începe să tatoneze acţiunile cerute de rol, să se petreacă într-un decor marcat.  
Contribuţia imaginativă a actorilor este decisivă pentru descoperirea viitoarelor trasee ale 
personajelor, în spaţiul scenic convenţional. Mai mult decât atât, actorul trebuie să ţină cont 
de consistenţa finală a decorului, deja cunoscută din schiţe sau machetă. O uşă, spre 
exemplu,  poate fi marcată  cu un simplu cadru de lemn convenţional sau un perete cu un 
panou de pânză, dar actorul trebuie să construiască comportamentul personajului ca şi cum 
s-ar afla în faţa unei uşi sau a unui perete real. Se întâmplă de cele mai multe ori ca repetiţiile 
în decorul final să se desfăşoare în ultima perioadă de lucru a spectacolului şi actorii să fie 
nevoiţi să se adapteze foarte repede cu imaginea şi concreteţea spaţiului convenţional final. 
De un mare ajutor le sunt şi obiectele reale cu care acţionează, precum şi costumul, chiar 
dacă în prima parte a repetiţiilor folosesc doar elemente, iar costumele finale ajung  la scenă, 
abia la finalul procesului de construcţie al spectacolului. Este recomandabil ca producţia 
spectacolului să fie devansată faţă de procesul de creaţie al actorilor, pentru a putea furniza 
la scenă cât mai repede elementele de scenografie cerute. Există spectacole în care se observă 
că actorii au lucrat cu obiecte imaginare, într-un spaţiu mai mult imaginat şi, de aceea, nu 
mai pot depăşi stadiul de pantomimă, chiar dacă acum au la îndemână elemente de decor şi 
recuzită reale. Dar, în faţa spectatorului, nimic din toate aceste detalii ale condiţiilor foarte 
specifice de lucru ale actorului, nu trebuie să devină vizibile. Actorul trebuie să-şi însuşească 
foarte bine spaţiul convenţional şi să-l accepte ca o realitate indiscutabilă în interiorul căreia 
îşi va desfăşura creaţia în timpul spectacolului.   

În ceea ce priveşte timpul scenic, situaţia se complică. După cum afirmam mai sus, 
timpul convenţional se află într-o contradicţie paradoxală cu timpul biologic. În perioada 
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repetiţiilor, dacă timpul biologic intră în conflict cu cel convenţional, actorul poate întrerupe 
lucrul. Folosind un exemplu banal, atunci când un interpret are o problemă medicală care îl 
împiedică să-şi desfăşoare activitatea, timpul convenţional al acţiunii scenice în care era 
angrenat personajul interpretat de actor, se opreşte, iar repetiţia se întrerupe. În aceeaşi 
situaţie, evident cu o problemă care nu este foarte gravă, actorul nu opreşte spectacolul. Deşi 
timpul convenţional intră într-un puternic conflict cu cel biologic, actorul trebuie să 
depăşească criza şi să nu perturbe buna desfăşurarea a percepţiei spectacolului de către 
spectactorii din sală. În general, timpul biologic, concretizat prin înlănţuirile proceselor 
fiziologice ale fiinţei umane, îşi cere dreptul. Orice om mănâncă atunci când îi este foame, 
doarme atunci când îi este somn, bea atunci când îi este sete, etc. Deşi este om, actorul nu 
poate acţiona, în timpul desfăşurării spectacolului la fel ca semenii săi. El este obligat să 
acţioneze şi să-şi determine stări şi sentimente, cerute de personajul pe care îl întruchipează. 
Deşi,  în timpul de desfăşurare al spectacolului, actorul-om este de multe ori presat de 
organism la stări şi activităţi specifice, totuşi el va trebui să subordoneze propriile trăiri 
particulare celor cerute de rol şi personaj. Poate de aceea această profesie este atât de 
solicitantă şi are un grad de dificultate ridicat datorită conflictelor între timpul biologic şi cel 
convenţional. Pentru actorul de film, solicitarea este mai puţin pregnantă în această zonă, 
deoarece în timpul procesului de filmare se produce deopotrivă şi repetiţia şi refacerea, iar 
timpul biologic nu este hărţuit de cel convenţional, pe o periodă prea lungă. Filmarea unui 
cadru se produce într-o unitate scurtă de timp, iar repetarea filmării aceluiaşi cadru (dubla) 
se efectuează după pauze de refacere psihică şi fizică. Din această perspectivă, se poate trage 
concluzia că actorul de teatru are o dificultate în plus faţă de actorul de film măcar în zona de 
creaţie mai sus analizată.    
 
Semnificaţia între semnificant şi semnificat 

Am afirmat că în procesul de percepţie a creaţiei teatrale de către spectator, activarea 
planurilor raţional, senzorial, afectiv şi imaginativ trebuie produsă cu fineţe şi echilibru. 
Orice solicitare în plus a receptorilor publicului, poate fi dăunătoare concluziei finale. Dacă 
raţional spectatatorul înţelege informaţiile textului, senzorial – primeşte empatic stările 
actorilor şi afectiv – găzduieşte sentimente generate de evoluţia şi intenţiile personajelor,  
pentru a înțelege mai bine în ce constă contribuția imaginației spectatorului, să revenim la 
Lessing, care decodifică imaginea poetică (în cazul nostru semnul teatral), prin introducerea 
în spațiul dezbaterii a celor două noțiuni complementare, care alcătuiesc semnificaţia 
semnului teatral: semnificantul şi semnificatul. Ilustrul filozof lansează pentru prima dată 
ideea semnificaţiei, ca necesitate a motivației în artă: după opinia sa, în comparaţie cu 
realitatea vieţii de zi cu zi, arta poate acţiona numai cu semne motivate. Iată cum comentează 
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David Esrig subiectul pus în discuţie: “Nimeni înainte de Lessing nu a formulat atât de limpede 
acest fenomen: formularea necesităţii caracterului motivator al semnelor în artă.  Diferenţierea pe care 
a făcut-o Lessing, potrivit căreia semnele pot fi arbitrare în viaţa de zi cu zi, dacă sunt acceptate, pe 
când în artă ele trebuie să fie motivate, a revoluționat principiile fundamentale ale creației artistice. 
Marea majoritate a termenilor umani, a cuvintelor sunt semne arbitrare, ceea ce Lessing ştie cu 
exactitate. Ex: Când spun «arbitrar», fiecare dintre noi are o imagine referitoare la ceea ce am spus. 
Ştiţi exact la ceea ce mă refer. Însă sunetele: ar-bi-trar sunt arbitrare. Între sensul pe care toţi îl 
înţelegem şi compilarea termenilor, ca sunet, nu există nici o legătură naturală. În limba română se 
spune «arbitrar», iar în limba germană - «willkurlich».” 

Semnificantul este aici: sunetul cuvântului, iar semnificatul este ceea ce înseamnă. Nu există 
nici o legătură naturală între realitatea sonoră a termenului şi sensul lui. Cea mai mare majoritate a 
termenilor folosiţi de noi sunt pur arbitrari. Semnele limbii sunt arbitrare. Poezia caută drumul înapoi 
spre Paradis, prin faptul că încearcă să motiveze din nou semnele arbitrare ale vorbirii cotidiene. 
Limbajul poeziei se desparte – şi asta este, din nou, contribuţia lui Lessing - de limbajul cotidian, de 
comunicarea pură, prin faptul că poezia dezvoltă un limbaj motivat. Pentru prima dată, Lessing a pus 
condiţia: Nici o artă fără semne motivate. Dacă folosim semne arbitrare în artă, nu mai putem vorbi 
despre artă.” Este indiscutabilă justețea afirmațiilor lui Lessing mai ales când ne referim la o 
artă atât de concretă şi logică cum ar ar trebui să fie arta actorului. Dar să revenim la modul 
uimitor de simplu şi direct prin care David Esrig îşi continuă demonstrația: “Semnificatul şi 
semnificantul. Exemplu: culoarea roşie a semafor = semnificantul. Pentru un om, care nu cunoaşte 
circulaţia modernă, o lumină roşie, nu semnifică nimic. Faptul că trebuie să aştept până se face verde 
ca să traversez strada, reprezintă semnificatul. Acestea sunt cele două elemente, care decid un semn.  
Construim, continuu, pe scenă, sisteme de semne. Sunt corecte? Trebuie să avem grijă să construim 
un sistem coerent: vorbirea, gesturile, privirile, sugestiile relaţiilor cu celelalte personaje. De ce apar 
totuşi des situaţii, în care cineva asistă la ce face un coleg de scenă şi ajunge la concluzia: Nu înţeleg 
ce vrei, ce faci. Ce înseamnă acest lucru? Semnificantul nu îmi relatează semnificatul. Semnul care se 
prezintă cu claritate, este semnul motivat, a cărui înţeles mi se revelează convingător. Ce sunt semnele 
motivate? De ce semaforul este pentru noi atât de clar? Acesta este o chestiune de educaţie. Roşul  
înseamnă «a sta pe loc», deci, mergând mai departe, el are un caracter arbitrar. Ar fi putut fi la fel de 
bine albastru. însă se va spune că roşul este mai potrivit, pur şi simplu pentru că tot ce simbolizează 
roşul este mai activ, probabil mai periculos. Este mai sugestiv în a sugera gradul de periculozitate (ex. 
focul). Dacă acestă culoare nu ar fi numai arbitrară, ci ar avea şi o asociere, care m-ar face, imediat, 
sensibil la semnificaţia fiecărei culori, ar fi mai bine. Ar fi o îmbogăţire a disciplinei străzii, dacă aceste 
trei culori ar avea şi putere de sugestie, care m-ar face să înţeleg şi senzorial semnificaţia fiecărei 
culori. (n.a. Pentru nevăzători, la unele semafoare, s-au adăugat şi semnale sonore care indică 
culoarea. În acest caz, semnificatul este sunetul, corespondent imaginii.) Ar fi o posibilă 
rezolvare a problemei daltoniştilor. Pentru că o problemă a semnelor este că descifrarea lor nu se 

91



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

întâmplă numai în structurarea sistemului de semne, ci şi în capacitatea receptorului de a le descifra, 
de a pune într-o relaţie corectă semnificantul cu semnificatul. Dacă are cineva daltonism sau cineva se 
decide, să pornească la roşu şi să se oprească la verde, atunci sistemul de semne ori nu funcţionează 
deloc, ori funcţionează greşit, cu consecinţele pe care fiecare trebuie să le suporte. Aceasta este cealaltă 
faţă a medaliei, care este importantă şi nu trebuie să fie neglijată în artă. Nu putem amenda 
spectatorii, dacă nu au înţeles spectacolul nostru. Trebuie să transmitem către receptor acţiuni mai 
fine, mai diferenţiate, cu o grijă mai mare. Semnificantul şi semnificatul trebuie puse într-o relaţie 
motivată, pentru a fi clar despre ce e vorba. Aşadar în artă, semnele trebuie să fie motivate.”   

Există din păcate, multe spectacole de teatru care pun la lucru mai mult decât trebuie 
imaginația şi înțelegerea publicului, datorită abundenței semnicantului fără semnificat. Iar 
certitudinea existenţei semnificaţiei este existenţa, în cadrul paradigmei, a ambilor termeni 
(semnificant şi semnificat).  
 La prima vedere, ar putea să pară că semnificaţia trebuie să fie mai degrabă obiectul 
principal al atenţiei autorului, regizorului şi scenografului. Este o tratare superficială şi, dacă 
aparţine unui regizor, putem adăuga exclusivistă. În procesul raţional  din chimia artei 
actorului, în timpul acţiunii scenice, existenţa semnificaţiei poate fi similară cu axa 
motivaţională. Dacă vom considera că semnificantul este acţiunea verbală, fizică sau 
emoţională, atunci sigur semnificatul este motivaţia (DE CE), cu cele două derivate: cauza 
(DIN CE CAUZĂ) şi scopul (ÎN CE SCOP). Aşa cum pentru obţinerea semnificaţiei nu 
putem avea semnificant fără semnificat, tot astfel pentru verosimilitatea acţiunii scenice nu 
putem avea acţiune fără motivaţie. Astfel, semnificația acțiunii scenice rămâne mai ales în 
aria de compentenţe a actorului.   
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ACTORUL-MOTOR SAU ACTORUL-PIESĂ DE SCHIMB? 
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Abstract: The paper is following the process of 
delivering the creator of theatre, paying 
particularly close attention to the process of 
schooling the nowadays actor, whose attributes 
aim at: unique, individuality, personality. This 
process equally implicates both the students and 
the pedagogue, in their journey to accomplish the 
goal of an acting class: the training of the actor. 
In the authour’s point of view, these two parties 
are developing specific approaches turning into 
professional, interrelated, unique relationships. 
Due to the nature of their encounter, this is an 
act of creation. The paper proposes a possible 
path into reaching the very critical, essential 
steps that are to make the difference between The 
Engine-Actor and The Spare Part-Actor, as they 
are articulated in the title of this paper. 
Keywords: actor-motor, actor-piesă de schimb, unic, individualitate, personalitate, auto-cunoaștere, 
procesualizare. (engine-actor, spare part-actor, unique, individuality, personality, self-knowledge, 
process). 
 
 ,,Ce semnifică studiul lui Shakespeare pentru tine? Unde te întâlnești tu cu Shakespeare? 
Cum te-a modificat această experiență de cunoaștere? Cine este Hamletul tău? Dar Ofelia ta? Cine 
ești tu în toate astea?”, a întrebat profesorul Mircea Constantinescu, ca într-o doară.  
 Am văzut în ochii studenților-actori tot felul de mirări, nuanțe, pupile mărite: ,,Ce 
înseamnă pentru mine Shakespeare? Ce vreau să spun eu prin intermediul limbii lui 
Shakespeare? Cine este personajul meu shakespearian?”  
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Asta m-a inspirat: o întâmplare și un om. Întâmplarea s-a petrecut în cadrul atelierului de 
arta actorului, iar omul este actor al Odeonului, prof. asoc. dr. Mircea Constantinescu. 
Împreună ghidăm o grupă de studenți, în procesul de formare a actorului. Este vorba de o 
experimentare a mecanismelor specifice ale studentului-actor de anul II, ajuns în semestrul al 
II-lea, la studiul lui Shakespeare. 

Apoi mi-am amintit de prietena mea, Ana Pasti, actriță și ea. Acum câțiva ani a 
participat la o audiție la Teatrul Metropolis, unde Horațiu Mălăele era în poziția regizorului 
care își caută distribuția ideală pentru un nou spectacol. Tot ce l-a interesat la audiție a fost: 
,,Cine ești tu, artistul din fața mea? Ce aduci tu personal, altfel, nou, odată cu apariția ta pe 
scândura scenei?” 

Cu alte cuvinte care este diferența ta specifică? Și-atunci mi-au revenit în memorie 
atributele: unic, individualitate, personalitate. 
 Actorul nu este doar un artist sau o persoană care interpretează roluri în teatru și în 
film, el nu este încă un măscărici sau un bufon, el nu este un altfel de prestator de servicii 
către societate sau un mecanism funcțional pus în slujba mulțimii, nu este un diapazon, nu 
este un barometru, nicio oglindă a semenilor... ci el este toate acestea la un loc și mai mult 
decât acestea. 
Se pare că este un bun cunoscător al naturii umane. În fapt, e obligatoriu să-i cunoască și să-i 
pătrundă tainele. Cum altfel să reprezinți natura umană dacă nu te preocupi de ea în cele mai 
mici detalii și în cele mai ascunse idealuri, bucurii și dureri?  
Dar, cel mai important dintre toate, actorul este un om. El este un om cu toate simțurile 
potențate, ca să-l parafrazăm pe prof. univ. dr. Florin Zamfirescu. 
 Cred cu tă rie că  procesul firesc de forma re a actorului pornește de la descoperirea 
propriei umanități, de la ceea ce este omenesc, spre fundamentarea mecanismelor specifice 
ale actorului și a tot ceea ce presupune profesionalizarea sa. Dar, să-ți descoperi propria 
umanitate, să apelezi la corpul, mintea, spiritul tău pentru a te descompune și recompune, 
pentru a te descoperi și revela mulțimii, asta nu e tocmai ușor de făcut. Nu este nici rapid, 
nici sigur. Așadar... 
 
Cine sunt eu? 

Îndemnul ce stătea scris deasupra intrării templului din Delfi ne îndrumă pașii spre 
un bun răspuns la întrebarea noastră: Cunoaște-te pe tine însuți! Dar, atenție! Aceasta nu este 
formula rapidă și revoluționară de dezvăluire a ființei creatoare ce sălășluiește între granițele 
trupului tău fizic, în 12 pași, import din US of A! Simțul umorului este esențial pentru un 
actor! Precum și simțul disciplinei! Precum și simțul limbii în care te-ai născut! Precum și 
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simțul datoriei! Precum și simțul văzului, al auzului, al gustului, al mirosului, al tactilului   
și-al kinestezicului, al onoarei, al ridicolului... și câte alte simțuri. 
 Când cineva își dorește să îmbrace această profesie, pătrunde pe teritoriul 
vocaționalului. Totul gravitează în jurul cuvântului talent. Este cuvântul care te ,,bântuie”. 
Urmează nerostita întrebare: am sau n-am...? Pare că sunt cuvintele care se înlănțuie pe 
buzele multora. Nimeni nu se hazardează să-ți dea verdictul. Și-apoi, ce și cum este talentul? 
Ca să-l poți recunoaște! Dinafară se vede întotdeauna cel mai bine. În interiorul ființei 
talentate lucrurile se complică...Cert e că, dacă vrei să-ți testezi talentul într-ale actoriei, ai 
nevoie de public. El este receptorul ,,actului tău de creație” și tot el îți poate oferi un 
feedback. 
 Unii îl denumesc har și sunt de părere că este ceva cu care te naști, nu este ceva pe 
care să-l poți dobândi, așadar talentul nu se învață... Alții spun că talentul ar fi o supraenergie 
căreia cel în cauză îi dă formă și sens, prin actul său artistic... Eu cred că talentul atinge 
privitorul, modifică spectatorul, emoționează ascultătorul. 
 Interogația ,,Am sau n-am...?” a intrigat-o pe actrița-prof. univ. dr. Olga Delia 
Mateescu, domnia sa susținând că cine se întreabă astfel sau cine se îndoiește de asta, acela 
nu are talent. Este un punct de vedere. 
 În practica mea pedagogică, am întâlnit tineri aspiranți și studenți-actori care m-au 
cucerit cu harul lor, dar erau temători în ceea ce privește talentul lor. A fi temător, emoționat 
sau nerăbdător în legătură cu recunoașterea talentului/harului tău este ceva firesc. 
 Actorul-prof. univ. dr. Florin Zamfirescu consideră că e temător acela care are ceva de 
apărat, de protejat: talentul/harul său, iar cel care nu e temător, nu are nimic de apărat, prin 
urmare acela nu este talentat! Iată un alt punct de vedere. 
,,Am sau n-am...?” te poate speria, te poate incita. Așa că te îndrepți cu pași grăbiți sau rari 
spre facultatea de teatru, instituția care sigur va răspunde întrebării tale și-ți va 
deschide/închide porțile, în semn de răspuns. Tot ce știi este că nu știi de ce vrei să devii 
actor, dar vrei. Oricum, oamenii se miră cât de sensibil(ă) ești, cât de atent(ă) ești la cei din 
jur, cât de vital(ă), cât de fără de astâmpăr. Sau: oamenii nici nu te observă prea bine, căci tu 
ești timid(ă), închis(ă) în lumea ta interioară teribil de bogată, pe care nimeni nu o vede, 
nimeni nu o știe, iar tu tare ai vrea să se oprească cineva asupra ta. Sau: oamenii se distrează 
când te văd, se simt bine în prezeța ta, tu cauți prezența lor, pentru că ai nevoie să fii în 
centrul atenției... 
 Și te trezești în iureșul examenului, treci prin furcile caudine ale admiterii, și te 
descoperi, mai apoi, emoționat(ă) și în culmea extazului, admis(ă) în anul întâi, așa cum ți-ai 
dorit. Și lumea ta se schimbă. Ești fericit(ă) și aștepți să te ,,moșească” cineva, să ,,scoată” 
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artistul din tine ca tu să te arunci într-o mare carieră de Romeo sau Julieta, de Othello sau 
Desdemona, de Treplev sau Nina, de Hamlet sau Ofelia... 
 Așteptările tale sunt foarte mari. Gândul că urmează să devii nu-ți dă pace. Te simți 
mândru(ă) că aparții unei caste și aștepți cu nerăbdare să te modeleze cineva sau să te 
fabrice... ce știi tu? Oricum, să fie interesat de tine și numai de tine. Și aștepți, aștepți, 
AȘTEPȚI  și... nu știu cum, pare că cine ești tu nu mai contează. Dar cine ești tu? Acum și aici 
ți se spune că ești una cu echipa, că numai împreună veți afla rostul și rolul teatrului, miezul 
și arderea de a fi actor. Iar tu ai, în continuare, nevoie să știi că cineva are grijă de actorul din 
tine, pe care nu îl cunoști încă, nu l-ai văzut încă, dar aștepți cu nerăbdare să-l vezi, să-l auzi, 
să-l recunoști. Ei bine, acum e acum: Nu trebuie să aștepți! Trebuie să muncești! 
Soluția stă în munca actorului cu sine și cu ceilalți. Sunt câteva obligo-uri, dacă vrei să devii 
actor: 1. să lucrezi cu tine însuți; 2. să cauți și să aplici marea taină a disciplinei; 3. să nu spui 
niciodată eu nu pot, chiar și atunci când simți că nu (mai) poți; 4. să-l respecți pe celălalt ca pe 
tine; 5. să lucrezi cu tine; 6. să lucrezi la rol; 7. să lucrezi cu partenerii; 8... 9...10...să te cunoști 
pe tine însuți... adică să muncești! 
 
Unic: individualitate creatoare, personalitate în devenire? 

Procesul de cunoaștere de sine este unul care necesită timp, reclamă preocupare, 
studiu, analiză, auto-analiză, psihanaliză, acțiune, pasiune. El este un proces continuu și se 
desfășoară pe întreg parcursul vieții ființei umane. 

,,Heirupismul” cu care se atacă orice pas în procesul atât de delicat al formării 
actorului duce la un amalgam de metode și abordări, subiectul (studentul-actor) în cauză 
lucrând în toate direcțiile cu sine, alergând să îndeplinească sarcinile primite, nedându-i-se 
ră ga z ul de a  se descoperi pe sine.  Sunt cel puțin două tendințe care constrâng spiritul și 
capacitățile studentului-actor: fii unic, personal, adu lumea ta, pe de o parte și respectă 
regulile, intră în tiparele lumii deja cunoscute și recunoscute de marea masă, pe de altă parte. 

Între aceste două tendințe, studentul se zbate și, de cele mai multe ori se îndepărtează 
de ceea ce numim individualitate bine conturată, îmbrățișând atitudini și comportamente 
șablonarde, pe care formatorii, profesioniștii le amendează, catalogând prestația drept fadă, 
moartă, iar personalitatea studentului-actor ca fiind netalentată sau cu date reduse pentru 
această meserie. De multe ori când profesorul spune: ,,Nu e talentat, de aceea spiritul și 
întreaga sa ființă creatoare nu reacționează!”, lucrurile nu stau chiar așa. În ecuația student – 
profesor, ambele părți implicate în procesul de descoperire și naștere a actorului sunt supuse 
cercetării. Este o relație pe care e bine să n-o trădeze niciunul dintre participanții la travaliul 
creator. Și da, este un travaliu creator. Pentru cei care credeau că a stăpâni conținutul uneia 
sau mai multor metode este egal cu aplicarea și fructificarea cu succes a acestora, spre un 
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rezultat sigur, se înșală. Asistăm, în interiorul atelierului de arta actorului, la travaliul creator 
în comuniune, secundă de secundă, acum și aici. Acest travaliu creator cuprinde deopotrivă 
pe studentul-actor și pe profesorul-pedagog. 

Am purtat un dialog atât de benefic cu prof.  univ.  dr.  Gelu Colceag, alături de care 
am redefinit normalitatea în cadrul unui atelier de arta actorului. Atelierul de arta actorului 
este, pentru pedagogul-regizor Gelu Colceag, un tărâm al creației autentice: ,,Pedagogia este 
un act de creație” susține acesta, iar fiecare curs de arta actorului este o întâlnire între pedagog 
și echipa de viitori actori. Fiecare întâlnire este unică, are dinamica și pulsiunile ei, este un 
nou prilej de creație. Cred că este obligatoriu ca aceștia (atât pedagogul, cât și studenții-
actori) să fie conștienți de această minunată întâlnire în care se creează, descoperindu-se și 
redescoperindu-se sufletul uman și umanitatea în toate formele ei. Este important să revin 
asupra argumentului că un atelier de arta actorului este un laborator de cercetare a 
comportamentului uman, (cum spunea prof. univ. dr. Ion Cojar). De ce? Pentru a ne bucura 
de privilegiul pe care îl au puțini: acela de a cerceta în voie ființa umană și de a transforma 
asta în profesie. 
 
Munca... creatorului cu sine însuși? 

Cum Time is money, iar munca de descoperire a ființei creatoare a actorului este atât 
de delicată, procesul întru devenirea actorului profesionalizat suportă consecințele vitezei 
timpului în care trăim, suportă consecințele tipului de raportare a omului prezentului la sine 
și la semeni, și, mai ales, suportă consecințele traseului (în cazul de față, a declinului) 
economic al societății în care ne ducem traiul de zi cu zi. În teza mea de doctorat am analizat 
evoluția actorului român din a doua jumătate a secolului XX, punând câteva întrebări 
esențiale: Cui se datorează evoluția acestui actor: 1. Școlii care l-a format? 2. Regizorilor care 
l-au dezvoltat? 3. Criticilor care au scris despre el și despre fenomenul teatral? 4. Publicului? 
5. Condițiilor politico-economico-sociale? 

Concluzia a fost că evoluția actorului român al sfârșitului de secol XX se datorează 
tuturor acestor coordonate, în varii procente, caracterizându-se prin continuitate. În perioada 
comunistă politicul, economicul nu au împiedicat dezvoltarea și înflorirea teatrului și a 
actorului, chiar dimpotrivă. Cu toate neajunsurile regimului comunist – ne referim aici la 
cenzură – teatrul a prosperat, comunicarea dintre scenă şi sală n-a fost nicicând mai strânsă și 
mai bogată, actorii n-au fost nicicând mai adulați, iubiți de public, respectați, urmăriți. 
Reteatralizarea teatrului românesc – generată de regizorul Liviu Ciulei, creatorul celebrului 
spectacol Cum vă place (1961), ce avea ,,să schimbe fața” teatrului românesc (de la joc 
actoricesc, la scenografie și punere în scenă regizorală) – s-a produs în perioada comunistă și 
a contribuit la dezvoltarea școlii de regie românești și la evoluția actorului român al 
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sfârșitului de secol XX. Studenții-actori ai acelei epoci erau prezenți la spectacolele Bulandrei, 
de exemplu, aproape la fiecare reprezentație. Astfel se întâmpla și cu actorii acelei perioade, 
fie că făceau parte din colectivul Naționalului, al Teatrului Mic, al Odeonului sau al Teatrului 
Nottara. Astfel că, orice evoluție, orice descoperire în mișcarea teatrală a vremii era urmărită, 
analizată, îmbrățișată de artiștii din breaslă. Dar despre asta voi mai face referire spre finalul 
acestei lucrări.  

Literatura de specialitate de după ’89 spune că lipsa hranei, lipsa programelor la TV, 
lipsa curentului, a căldurii, toate lipsurile adunau oamenii la teatru, unde, înfofoliți cu 
păturici, veneau să consume cultură, veneau să comunice cifrat cu actorii, râzând de sistemul 
comunist. Este hazul de necaz, tipic românesc, ce salvează mulțimea.  ,,A nu se înțelege de aici 
că oamenii veneau la teatru doar pentru șopârle”, atenționează prof. univ. dr. Olga Delia 
Mateescu, adăugând: ,,În acea epocă, oamenii veneau la teatru pentru că aveau nevoie de mesajul și 
de mirajul lui, dincolo de care păleau atât regimul comunist și gulagul sovietic, cât și democrația 
occidentală. Era vorba de mari spectacole care adunau, în sălile de teatru din București sau din 
provincie, un public românesc educat întru cultură, consumator al marii dramaturgii românești și 
universale (vezi Zbor deasupra unui cuib de cuci, în regia lui Horea Popescu, Romulus cel Mare, 
în regia Sandei Manu, Regele Lear, în regia lui Radu Penciulescu, Hamlet, în regia lui Dinu 
Cernescu, Să nu-ți faci prăvălie cu scară, în regia Sandei Manu, O scrisoare pierdută, în regia 
lui Liviu Ciulei, Năpasta, în regia lui Alexa Visarion, Vassa Jeleznova, în regia lui Ion Cojar, și 
câte alte mari spectacole)”.   

Azi, când ne putem exprima oricât și oricum, într-o libertate neînțeleasă, într-o 
încălcare a limitei bunului simț, într-o nerecunoaștere a valorilor, într-o răsturnare a acestora, 
într-o gravă nerespectare a regulilor, politicul, economicul, evoluția tehnologiei au influențat 
puternic evoluția teatrului și a actorilor. Asistăm la un declin cutural teatral, o 
deprofesionalizare sau o reprofesionalizare, în conformitate cu cerințele dictate de gustul 
format la emisiunile de la ora cinci, când poporul se tratează cu-o bârfă, un cancan, o 
dezbrăcare de cele ale bunului simț și o violare a retinei și a intimității omului cu nimicuri 
ridicate la rang de știre națională. Teatrul pierde în fața vieții de mahala, iar mahalaua are 
actori mai zgomotoși decât vedem pe scândura scenei, mai cutremurători decât ne-am fi 
putut imagina. Pentru publicul larg, obosit de ale vieții, cu ochii țintuiți pe facturi și pe 
contoare, spectacolul de pe scândură pălește. Iubiri secrete sau Noră pentru mama, Acces direct 
sau România dansează, Te cunosc de undeva sau Masterchef, Happy Hour sau Paparazzi sunt de 
ajuns să-i umple agenda. Iar, dacă mai are ceva timp liber, stă pe Facebook sau pe Blog și 
socializează, se expune, își expune viața, gândurile, vacanțele, copiii, animalele de companie, 
bikinii, gențile și profilul frumos. Astfel că actorul are concurență în fiecare neactor de 
meserie, dar actor în viața de zi cu zi.  
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Așadar, pe cine formezi în persoana actorului prezentului? Și pentru cine? Și ce vrei 
să spui publicului de astăzi care are mereu grija zilei de mâine și este îndopat, uneori fără să 
vrea, cu tone de incultură, de nimicuri? Este atras în capcana socializării virtuale, căci nu mai 
avem timp să ne vedem ochi în ochi cu vecinul, prietenul din copilărie sau necunoscutul de 
la masa de-alături... 

Tinerii care vin la teatru să atingă ,,bășicuța  de săpun a  gloriei” se lovesc de aceste 
timpuri, trăiesc printre acești oameni, în acest social, cultural, economic și politic... Au și ei 
modele, devenite idealul lor artistic. Acesta nu depășește, la mulți tineri aspiranți, 
minimalismul interpretării din filmele românești ale prezentului, nici aspirația de a ajunge să 
fie distribuiți în acestea sau în producțiile televizate autohtone (seriale și emisiuni de 
divertisment). Despre teatru nu vorbește mai nimeni. Se face mai cu poftă, parcă, în 
provincie. Bucureștiul este prea ocupat, prea grăbit, prea cosmopolit... 

Actorii, de asemenea, trăiesc aceste timpuri... Aleargă flămânzi după o pâine și după 
un rol... Și ei se reinventează, că tot e la modă conceptul! Ar fi bine ca reinventarea să se 
producă  nu doa r în formă ,  vez i o coafură  în trend sa u o hăinuță în fashion, afișate pe 
Facebook sau în diferite reviste, ci în conținut. Trupele de improvizație și stand-up sunt, în 
cele din urmă ,  o reușită a reinventării de fond a actorului român al prezentului. Chiar și 
spectacolele din underground pot fi privite, într-o oarecare măsură, ca o reinventare a 
artistului de teatru. Ele sunt, mai degrabă, un act de supraviețuire profesională.  

Actorul Dan Puric ține conferințe în care speră să reabiliteze Omul frumos român, 
Iubirea la români, Umorul la români. Și are public. Semn că se poate să trăim și altfel. Se 
poate să fim personali, unici, individualități creatoare și generatoare de frumos, bine, respect, 
în cel mai pur și românesc stil,  grai. . .  El crede că  nu trebuie să  ne pierdem în mulțime, el 
crede în specificitatea neamului nostru, el crede în unicitatea noastră. Și publicul lui 
rezonează la asta. N-am râs la nicio emisiune de divertisment, fie ea românească sau străină, 
cum am râs ascultându-l pe Puric fiind personal,  viu,  român.  În cazul lui nu e vorba  de o 
reinventare, ci putem vorbi aici de o întărire a spiritului, de o puternică inspirare, grație 
curajului, forței și preocupării acestui artist față de aproapele său român, față de marele 
public și, nu în ultimă instanță, față de sine. 

Și-atunci, mi-am întărit credința că soluția pentru înflorirea teatrului stă în unicitate. 
Iar pentru a forma tineri actori unici, creatori și chiar deschizători de noi drumuri trebuie să 
tinzi către asta, trebuie să reclami asta, trebuie să urmărești asta, nu pentru că așa vreau eu, ci 
pentru că așa se reabilitează actorul român, așa nu se deprofesionalizează, așa evoluează 
acest actor român al prezentului. Actorul român al prezentului nu trebuie să fie robul 
vremurilor lui, ci sufletul vremurilor lui. El nu trebuie să se piardă, el trebuie să se distingă 
în mulțime. Și cum se poate distinge el? Prin profesie, prin profesionalizare. Și cum se obține 
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maximul în profesionalizarea sa? Prin dezvoltarea individualității sale creatoare, prin 
susținerea sa pe drumul său unic și individual, în comuniune cu echipa de actori unici și 
individuali. Prin dezvoltarea de personalități actoricești, de actori-motoare, iar nu de actori-
piese de schimb.  

Actorul-piesă de schimb este tot ceea ce a ctorul-motor nu este. Actorul-piesă de 
schimb este meșteșugar sau meseriaș. Școlit sau nu, actorul-meșteșugar este un actor 
executant. Îi place să imite. Bun sau mai puțin bun, carismatic sau mai puțin carismatic, el se 
specializează într-o anumită formă de teatru sau film. Ceea ce produce el este o operă 
minoră, deși funcțională. Performanța lui este limitată deoarece el nu creează, ci execută, 
aplică rețete. Peter Brook ne atrage atenția asupra lui, numindu-l Actorul Mort, într-un 
Teatru Mort. Grotowski îl numește Actorul curtezan şi se definește întotdeauna în raport cu 
Actorul sfânt. Eu îl opun actorului-motor. 
Actorul-motor pune în mișcare, atrage, modifică spectatorul prin unicitatea sa. Paradoxal 
este faptul că unicitatea este, în același timp, limitare. Dar, este de preferat limitarea izvorâtă 
din revelarea unicității, decât limitarea dată de imitație, de șablon. Sunt două tipuri diferite 
de limitare. Operele create de actorul-motor și actorul-piesă de schimb sunt antitetice și sunt 
rezultatul acestor două tipuri de limitare: prima este majoră, cealaltă este minoră, prima este 
vie, cealaltă este moartă. Opera actorului-motor primește atributul ,,majoră” deoarece este 
rezultatul unui proces de creație, desprins din arhetipalul inconștientului colectiv. Opera 
actorului-piesă de schimb este ,,minoră” deoarece este doar  copia unei copii de prim rang, 
este doar o fantoșă, este un mecanism, este o construcție și-atât. O operă este majoră sau 
minoră, vie sau moartă prin raportarea ei la un sistem de referință. În raport cu publicul – 
adică ceilalți, semenii, oamenii - sistemul de referință poate fi nemărginirea, nelimitatul: 
,,Dacă înțelegem și simțim că încă din timpul acestei vieți suntem legați de nemărginire, dorințele și 
atitudinea se modifică. La urma urmei, noi valorăm numai datorită esențialului și dacă nu avem așa 
ceva, viața este irosită. Și în relația cu semenul nostru e hotărâtor dacă nemărginirea se exprimă în ea 
sau nu... Unicitatea și limitarea sunt sinonime. Fără ele nu există o percepere a nelimitatului - și deci 
nu este posibilă nici conștientizarea lui..” 28

Unicitatea se manifestă prin revelarea identității de sine, ținând cont de două ipoteze: 
,,Eu semăn cu mine însumi și Eu nu semăn cu nimeni altul”

, ne destăinuie Jung în volumul autobiografic 
Amintiri, vise, reflecții. 

29

,,Eu semăn cu mine însumi” conține o întreagă filosofie care ar merita o analiză de 
dimensiune, însă spațiul alocat acestui articol nu permite o dezvoltare în această direcție. 
Vom spune totuși că, pentru a te recunoaște pe tine însuți,  trebuie să  te cunoști, așa cum 

. 

                                                           
28 C.G.Jung – Amintiri, vise, reflecții, Ed. Humanitas, București, 1996, p. 326 
29 Ion Mânzat – Psihologia sinelui. Un pelerinaj spre centrul ființei, Ed. Eminescu, București, 2000, p. 70 
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pentru a te cunoaște trebuie să te recunoști. Nu putem spune cu precizie care din aceste 
direcții se dezvoltă prima și care o urmează. De asemenea, ,,Eu nu semăn cu nimeni altul” 
presupune o cunoaștere/recunoaștere a celor dinafara mea (ceilalți indivizi) și a celor din 
interiorul meu (celelalte eu-uri sau alter-ego sau personalitatea nr. 1 și nr. 2 jungiene). 
Celelalte eu-uri nu țin de domeniul patologicului, căci psihologia ne-a adus la cunoștință, 
prin studiile lui Freud, Jung și nu numai, că în fiecare dintre noi sălășluiesc mai mulți Eu. Nu 
vorbim despre patologie, repet, ci despre normalitate în sensul de sănătate a aparatului 
psihic uman, așa cum este ea susținută în cercetările personalităților mai sus amintite. Grație 
accesării, activării și punerii în lumină a diferitelor ,,eu-uri” actorul își poate ,,asuma” un rol 
sau altul declanșându-și, de fiecare dată, o nouă personalitate. 

Ion Mânzat ține să precizeze totuși că ,,identitatea de sine nu se confundă cu activitățile 
practice, însă ea orientează și dă sens acțiunilor umane. Identitatea se naște, trăiește și se afirmă prin 
acțiuni și prin activitate. Acțiunea, la rândul ei, favorizează afirmarea, consolidarea și transformarea 
identității unui subiect.”30

Dar, să revenim la primii pași. De la ideal și până la punerea în practică a idealului pe 
care ni l-am fixat în ceea ce privește formarea și profesionalizarea tânărului doritor de a 
îmbrățișa meseria de actor este un drum lung și, de cele mai multe ori, ne lovim de 
problemele minore care răstoarnă carul mare: este vorba de inerții (profesionale, pecuniare, și 
nu în ultimul rând, umane). Și iar ne lovește realitatea imediată, cu mâna ei nemiloasă și 

 Dacă aplicăm aceleași principii în lucrul actorului la un rol, vom 
observa că acesta va descrie în spațiul scenic o serie de trasee în conformitate cu acțiunile 
induse de dramaturg, regizor sau descoperite de el însuși. Tipul de acțiune descoperit este 
ceea ce face diferența între un personaj sau altul. Specificitatea acțiunii astfel descoperite (sau 
ceea ce i se revelează actorului în procesul de creație) îl va singulariza pe actor într-un rol sau 
altul. Când se întâmplă asta suntem martorii unei creații. (Mai simplu spus, polițistul Ghiță 
Pristanda parcurge un numă r de a cțiuni care-l definesc, îl construiesc ca personalitate, îi 
conferă specificitate. De aceea acțiunile lui vor fi diferite de cele ale lui Tipătescu sau 
Trahanache. Și chiar dacă fiecare dintre ei intră pe aceeași ușă – așadar urmează aceeași 
mișcare exterioară – niciunul nu o va face la fel, fiecare având motive/motivații interioare 
diferite de a intra în contact cu acest obiect, de exemplu. Identitatea de sine este cea care face 
diferența între A și B, între Pristanda și Tipătescu, chiar și atunci când aceștia acționează 
asupra aceluiași obiect). 

Spre sfârșitul vieții sale, Stanislavski a redefinit exercițiul acțiunii, în încercarea de a 
dezvolta cea mai bună cale/metodă de a-l apropia pe actor de personaj, până la identificare 
sau dedublare... 

                                                           
30 Idem 2, p.71 
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neidealistă. Poc! o palmă peste obrazul fin al creatorului de frumos! Pleosc! o altă palmă! 
Adică? 

Studentul-actor al școlii noastre trebuie să fie un magician în relațiile cu ceilalți: 
trebuie să aibă o relație bună cu femeia de serviciu, căci aceasta îl poate ajuta cu un mop sau 
cu o găleată atunci când are nevoie să igienizeze spațiul în care va lucra (sigur că e treaba ei 
să păstreze curățenia, dar n-o va face, așa că studentul trebuie să se descurce, că așa e la noi, 
la români); trebuie apoi să aibă o relație bună cu recuziterul: el îl va ajuta cu un pantalon de 
scenă, cu o farfurie, o masă, un covor sau ce mai are nevoie în scenă, dacă studentul va ști 
cum să se poarte cu el și chiar să-i răsplătească grija (sigur că e treaba lui să împrumute 
obiectele de care el, studentul, are nevoie în lucrul la cursul de arta actorului, dar n-o va face 
și iar trebuie să se descurce), tot așa cu portarul (ca să-i permită intrarea în spațiul școlii după 
orele de program, pentru că are mai multe teme de făcut decât spațiu de repetiție), cu 
decanul (ca să-i asculte și să-i rezolve cerințele studențești), cu ceilalți colegi studenți de la 
arta actorului (ca să-i împrumute un costum sau un pantof) sau de la regie (ca să-i 
împrumute un reflector sau ceva), coregrafie, scenografie, ș.a.m.d. Îndeplinirea tuturor 
sarcinilor studențești pare, dintr-odată, o aventură pentru care trebuie să aibă resurse peste 
media unui individ de vârsta lui. Și asta se întâmplă și cu studentul-regizor, cu studentul-
scenograf și tot așa. 

Cum să te descurci? Care-i soluția? 
Izolarea, ca într-o bulă de întreg, de societatea din care faci parte, nu e o cale corectă 

de urmat. Profesorul riscă să formeze actori profesionalizați, dar nefolositori pe piață, niște 
outsideri. Proaspăt absolvenții întâmpină oricum dificultăți în a se integra profesional. Dar și 
să te lași invadat de realitățile sociale ale prezentului și să ții cont exclusiv de asta, te 
condamnă la crearea unor actori-șabloane sau actori-piese de schimb. Teatrul își pierde din 
forța de a atinge și modifica oamenii, deoarece oamenii care fac teatru (artiștii) pentru 
oamenii care consumă teatru (public) nu mai sunt artiști, ci, de cele mai multe ori, prestatori 
de servicii. 

Soluția în această problemă este în preocuparea, munca atent gândită în a pregăti și a 
forma oamenii care ajută la formarea creatorilor, creatorii care ,,moșesc’’ creatori. În acest 
sens mă preocupă procesul prezent de formare și ,,moșire” a artistului - actor. Cum mă 
preocupă procesul de formare a pedagogului. Cuvintele maestrului Cojar mă călăuzesc în 
căutările mele:  

,,O bună școală de teatru nu predă adevărurile generației trecute, ci metode, căi, către 
adevărurile nedescoperite ale generației aflate în formare. Pe viitorii artiști îi vor legitima ,,obiectele”pe 
care aceștia le vor crea, calitatea și originalitatea operelor lor, valoarea adevărurilor propriilor lor 
subiectivități critice și creatoare. 
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Care este maestrul care ar putea cunoaște aceste adevăruri, înainte ca ele să și fi fost 
descoperite, pentru ,,a le preda”? Mai degrabă el va fi primul beneficiar al adevărurilor descoperite de 
ucenicii săi, dacă aceștia au învățat să aplice corect bunele metode ale maestrului lor, procedeele și nu 
soluțiile acestuia.”31

 Așadar, primul pas în formarea actorului-unic, a actorului cu personalitate este ca, în 
primul rând, eu - formatorul - să-mi propun asta. E foarte important să-mi fac o proiecție 
clară și să tind către ceva concret, ca să-mi pot subordona demersul pedagogic întru 
atingerea acestui obiectiv. Apoi, după ce mi-am propus și formulat asta, e bine să-mi 
reamintesc asta. Lucrul cu studentul-actor poate aluneca, pe nesimțite, spre o punere în 
scenă. Dacă asta se întâmplă prea devreme în dezvoltarea studentului-actor, pedagogul 
împrumută atributele regizorului, iar studentul-actor este tratat ca un actor care n-are decât 
să refacă traseul și, de cele mai multe ori acesta se transformă într-un meșteșugar. Nu mai 
caută, nu mai experimentează, el fixează și reface. DA, asta e treaba actorului profesionist, să 
refacă de fiecare dată traseul, la aceeași intensitate și ținând cont de coordonatele propuse de 
regizor, prin concepția sa. Studentul-actor caută ,,n” posibilități de a rezolva o sarcină 
scenică, de fiecare dată în adevăr, în relație, conform situației date. Doar după ce stăpânește 
procesualitatea, el poate trece la etapa absolut necesară a fixării, iar mult mai târziu, la etapa 
refacerii în condiții de specta col (în anul III Licență și la Masterat). În acest sens declarația 
maestrului Cojar are ecou: ,,Arta teatrului este dușmanul artei actorului”. Pentru că studentul-
actor experimentează posibilități ale ființei sale puse în slujba caracterului-rol

 
 
O cale de urmat 

Un prim pas în a forma actori individualități este fixarea obiectivului și urmărirea lui 
de către formator (pedagog). Actorul-creator se naște da că i se  oferă  condițiile necesare și 
suportul potrivit. De aceea, consider că o grijă importantă, înainte de a demara însuși 
procesul de declanșare a proceselor intime ale viitorului actor, este preocuparea corectă și 
enunțarea clară a obiectivelor care fac posibilă această abordare.  

În atingerea scopului meu, am pornit, de ceva vreme, și în dezvoltarea de dialoguri 
cu pedagogii momentului, din dorința de a face posibilă această cercetare. M-am gândit că, 
adunând tot ce-i mai bun din școala noastră de teatru, putem să descoperim drumul și ritmul 
adevărat în formarea tinerilor actori, viitori profesioniști ai teatrului românesc. 

32

                                                           
31 Ion Cojar – O poetică a artei actorului, Ed. Paideia, Bucureşti, 1998, p 88 

, în vreme ce 

32 Personajul este o creație literară. El aparține de drept dramaturgului (scriitorului). Caracterul este 
creația pe care actorul o exprimă scenic, în timpul unei reprezentații teatrale. Este personajul în carne 
și oase. Aici îl numim ,,caracter-rol” și este un termen tehnic de care ne folosim pentru a face referire la 
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actorul profesionist experimentează, asumă și întruchipează 33

Psihologia propune câteva metode de cunoaștere a sinelui. (Acestea sunt aplicabile studiului 
cunoașterii de sine a omului-actor, în cadrul atelierului de arta actorului). Prof. univ. dr. Ion 
Mânzat este de părere că ,,cele mai cunoascute metode convenționale de cunoaștere a sinelui sunt: 
introspecția și individuarea. Mai puțin convenționale și acceptate cu rezervă de către psihologia 
științifică din mediile academice sunt: a) Meditația și concentrarea din psihologiile orientale; b) 
Autoanaliza; c) Psihosinteza; d) Asceza isihastă; e) Metodele transpersonale; f) Selfremembering din 
,,a patra cale” a lui G. Gurdjiev și P. Ouspenski”

 caracterul-rol. Vârsta 
profesională ce îl desparte pe studentul-actor de actorul profesionist își spune aici cuvântul. 
Un actor are nevoie de timp pentru a-și desăvârși arta. Sanford Meisner spune că după 20 de 
ani de carieră poți să spui că deții și conții instrumentele în deplinătatea capacităților tale 
actoricești. Este o meserie care se fură, important este să nu îți furi căciula. Adică important 
este să parcurgi toate etapele și să deții abc-ul profesiei tale. Acesta este semnul actorului 
profesionalizat sau școlit. El se diferențiază de amator prin cunoștințe, disciplină și mai ales 
prin capacitatea de a reface traseul psiho-fizic al caracterului-rol. 
 Al doilea pas este să acord timpul necesar împlinirii acestui obiectiv. Iar acesta are 
șanse să se împlinească dacă, în demersurile mele pedagogice, voi acorda o pondere 
respectabilă și durabilă perioadei de cunoaștere de sine. Întrebarea esențială la care e invitat 
să-și răspundă studentul este: Cine sunt eu?  
Întrebarea aceasta declanșează un proces intim de dezvăluire a propriei ființe, care se poate 
face pe două căi, ambele la fel de valoroase, complementare și concomitente: 1. prin 
experimentare și 2. prin maieutică. Calea experimentării este cea a exercițiilor (joc, 
improvizație, testarea simțurilor), iar calea maieuticii presupune punerea întrebărilor despre 
cine sunt eu sau cine cred că sunt eu, pe de-o parte și auto-psihanaliză, pe de altă parte.  

34

Revelarea lui Cine sunt eu prin studiul psihanalizei mi-a fost inspirată de profesorul 
universitar doctor Adriana Popovici. Domnia sa a dezvoltat Metoda proprie de lucru cu 
actorul traducând procesele psihice freudiene și propunând aplicabilitate în arta actorului și 
în lucrul la rol. Astfel, domnia sa propune Dicteul ca instrument de lucru la rol, precum și un 
curs complementar de Introducere în psihanaliză cu aplicabilitate practică în arta actorului. 
Cursul traversează trei mari personalități ale psihanalizei: Freud, Adler și Jung. Poziția 
doamnei prof. univ. dr. Adriana Popovici este că, pentru a înțelege cât mai mult din ființa 

. 

                                                                                                                                                                                     
ființa care s-a născut din colaborarea dramaturgului cu regizorul și actorul, ca rezultat al procesului de 
creație. 
33 Întruchipare este un alt termen tehnic care denumește procesul de revelare a ființei create scenic, 
grație colaborării regizorului cu dramaturgul și, mai ales, cu actorul. Sinonime cu ,,întruchipare”, 
folosite în lucrări de specialitate, sunt: intropatie, creație scenică, impersonare, etc.  
34 Idem 2, pp. 133-34 
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umană, este imperios necesar a se face o analiză asupra psihicului uman și a teoriilor 
vehiculate în legătură cu acesta de către cele trei personalități mai sus amintite. 

Freud este părintele psihanalizei, cercetătorul și primul care a tradus 
comportamentele umane prin prisma sexualității manifestate încă din stadiul de nou-născut 
al ființei umane. A face cunoștință cu vasta operă freudiană presupune familiarizarea cu 
conceptul de psihanaliză, un concept original, dezvoltat și impus în medicina și psihologia 
universală de către marele medic vienez al sfârșitului de secol al XIX-lea și al începutului de 
secol XX, Sigmund Freud. Acesta reprezintă pentru medicină și psihologie ceea ce a 
reprezentat Stanislavski pentru arta actorului: creatorul unui sistem. În cazul lui Freud 
vorbim despre un sistem de analiză a psihicului uman, despre care a formulat, de-a lungul 
existenței și devenirii sale profesionale, două topici. Dacă prima topică freudiană s-a 
cristalizat în: Conștient, Preconștient și Inconștient, cea de-a doua topică distinge și 
analizează: Eul, Sinele (SE) și Supraeul. Din perspectiva freudiană, maturizarea psihică vine 
odată cu identificarea, conștientizarea și depășirea unor frustrări, temeri sau reziduuri de 
natură sexuală, pe care individul le ,,aruncă”, le ,,ascunde” sau le ,,descarcă”, de-a lungul 
existenței sale, în complexul lui Oedip și în complexul castrării. De asemenea, Freud este 
primul care a analizat visele, dându-le o explicație științifică. Pentru Freud, visele sunt 
depozitarele produsului psihic rezultat din confruntarea individului cu realitatea. Ele sunt 
un rezultat al disconfortului în cultură și presupun rezolvarea nocturnă a problemelor pe 
care individul le acumulează diurn. Tot lui Freud îi datorăm explicarea actelor ratate, 
precum și anamneza și tratarea corespunzătoare a psihozelor, a nevrozelor sau a 
schizofreniei, cea din urmă fiind o afecțiune netratată la vremea respectivă. 

Alfred Adler este cea de-a doua personalitate asupra căreia prof. univ. dr. Adriana 
Popovici zăbovește în economia cursului domniei sale. Medic oftalmolog și pasionat de 
psihologie, Adler a dezvoltat propriile studii, esențializându-le în – ceea ce el a numit – 
psihologia individuală. Doctorul Leonard Gavriliu sesizează în cuvântul introductiv la volumul 
Sensul vieții: ,,Adlerismul este o teorie și o practică a învățului și a dezvățului, care sfidează limitele 
eredității, fără a le ignora, însă. De aici pedagogia sa profund optimistă...În adlerism își dau mâna nu 
numai psihologia, sociologia și medicopractica (dominată, deși nu în mod explicit, de teoria 
stereotipului dinamic al lui Pavlov), ci și o metafizică sui generis, în măsura în care omul este privit și 
descifrat în inserțiile sale cosmice, ca obiect, dar și ca subiect al unei evoluții căreia, deocamdată, nu i 
se întrezărește punctul terminus.”35

                                                           
35 Alfred Adler – Sensul vieții, Ed. IRI, București, 1995, p. 8 

 
Meritul lui Adler este acela de a se fi preocupat pentru a crea cabinete de consiliere 

psihologică în cadrul instituțiilor de învățământ. 
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În sfârșit, medicul psihiatru și omul de cultură Carl Gustav Jung este creatorul 
psihologiei analitice. S-a format profesional tratând bolnavii de schizofrenie. A contribuit la 
evoluția psihologiei, a analizei psihologice și a psihiatriei, prin dezvoltarea și formularea 
tipurilor psihologice, a complexelor, a arhetipurilor, a inconștientului colectiv și a procesului 
de individuație ca proces central al devenirii ființei. În volumul autobiografic Amintiri, vise,  
reflecții descoperim în persoana lui Jung o personalitate pasionată de cultură, ezoterism, 
ocultism și astrologie. Nu împărtășește poziția lui Freud în legătură cu sexualitatea, dar nici 
nu-i neagă importanța și impactul în formarea și dezvoltarea individului. Are un mare 
respect în legătură cu descifrarea viselor din perspectiva freudiană. Visele au fost pentru 
Jung un mijloc valoros de a descifra informații din inconștient, prin activarea arhetipurilor. 
Primul pacient al lui Jung a fost Jung însuși. Pentru Jung totul are legătură cu propria 
experiență și propria evoluție spirituală, dincolo de cea psiho-fizică. Prima etapă prin care 
trece un analizand este realizarea propriei sale psihanalize. Tot astfel, omul-actor trece mai 
întâi prin etapa de auto-psihanalizare, ca mai apoi să poată analiza, cunoaște și crea un rol.  
Lui Freud și Jung, arta actorului le datorează, indirect, o parte din evoluția sa. Stanislavski a 
fost foarte interesat de munca lui Freud, dezvoltând Munca actorului cu sine însuși, 
Grotowski a descoperit, pornind de la teoriile lui Jung în legătură cu arhetipurile, propriile 
exerciții, iar Michael Cehov a dezvoltat, la rândul său, gestul psihologic. 
  Exercițiile de descoperire ale lui Cine sunt eu trebuie alternate mereu cu cele ale lui 
Cine sunt eu în situația dată, pe tot parcursul studiului artei actorului la ciclul I (Licență). De 
ce? Pentru că studentul-actor trece întotdeauna prin punctul ZERO, (adică ce aș face eu, fără 
să țin cont de situația dată), ca mai apoi să respecte circumstanțele date și să-și pună 
problema lui Eu în situația dată. El face asta în mod natural și nu o face pentru că nu înțelege 
situația dată și că nu se supune caracterului-rol și circumstanțelor date. El înțelege prea bine 
aceste comandamente. Cu toate astea, studentul-actor operează în mod natural și imediat 
doar Ce aș face eu, persoana particulară, și abia apoi el face tranziția conștient, aplicat la 
circumstanțele scenei. Așa că Ce aș face eu devine etapă de lucru la rol. Și trebuie acceptată ca 
atare. De multe ori am văzut pedagogi care au sancționat cantonarea studentului în Ce aș 
face eu fară să țină cont de circumstanțe. Chiar și subsemnata a reacționat astfel. Studentul 
mi-a spus, de exemplu: ,,Eu n-aș face așa niciodată”, chiar și ,,Eu n-aș face (chiar) așa dacă aș 
fi în situația asta”! Conform spuselor și convingerilor lui, studentul-actor lucrează în general, 
atâta vreme cât nu respectă circumstanțele date. Experimentează în general și se 
îndepărtează de la sensul și logica scenei. Urmează blocajul și imposibilitatea de a continua 
lucrul. Normal. Aici intervine autoritatea pedagogului care spune: ,,Dar nu e vorba de ce ai 
face tu, cu mintea și posibilitățile tale actuale, ci e vorba ce ai face tu dacă ai fi în situația dată 
de piesă, scenă, respectând epoca la care face referire autorul, circumstanțele descrise de 
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acesta, biografia personajului, etc”. Negarea aceasta produce în studentul-actor frustrare, 
pentru că mintea îi dictează să experimenteze ce ar face el, omul de azi, persoana sa 
particulară. Ceea ce este, până la un punct, corect. De aceea, cel mai bine e să nu negi că ce ar 
gândi și ar simți el ar fi altfel decât ce a gândit și cum a rezolvat personajul. Studentul-actor, 
poate să experimenteze ce ar face el și-apoi să experimenteze ce ar face dacă ar fi în situația 
personajului (adică cum să devii altcineva, fiind tu). Înțelegerea și experimentarea lui Eu în 
situația dată, precum și pendularea între Cine sunt eu și Eu în situația dată, îl aduc pe 
studentul-actor în punctul de a deveni altcineva pas cu pas, fără a opune rezistență sau a se 
bloca. 

Așadar, am analizat una dintre dimensiunile identității de sine esențiale în munca la 
rol a actorului: dedublarea. Prof. univ. dr. Ion Mânzat enumeră și analizează șapte 
dimensiuni ale identității de sine, după cum urmează: ,,1) Continuitatea – care îi permite 
subiectului să se situeze în permanență în spațiul și timpul individual și colectiv; 2) Integrarea – care 
se poate defini ca o coordonare a conduitelor într-un timp și spațiu bine delimitat; 3) Separarea – care 
se referă la calitatea identității de sine de a fi autonomă, fără de care aceasta s-ar pierde în asimilarea 
aproapelui; 4) Dedublarea – care reprezintă o delimitare internă, o diferențiere intra-psihică între 
identitatea de sine și identitatea de altul, niciuna dintre cele două neputând exista fără cealaltă; 5) 
Unicitatea (despre care am vorbit mai devreme); 6) Dimensiunea psihologică – care se constituie 
ca valoare prin valori; 7) Consistența sinelui – drept calitate a identității personale rezultată din 
integrarea, coerența, congruența și compatibilitatea cunoștințelor și aprecierilor despre sine, manifestă 
prin atitudini și comportamente relativ constante.”36

 În paralel cu procesul de cunoaștere de sine, se desfășoară, în etape, pasul trei: sau 
ceea ce numim noi procesualizarea. Despre această etapă importantă și esențială pentru 
studiul artei actorului, prof. univ. dr. Gelu Colceag a formulat și argumentat în Metoda 
domniei sale, pe care o susține în lucrarea Rolul, partitura concretă a actorului între gând și 
acțiune

 

37

                                                           
36 Idem 2, p. 69-71 
37 Colceag, Gelu, Rolul – partitura concretă a actorului între gând şi acţiune, revista Concept, vol. 4/nr. 
1/2012 

, următoarele etape: ,,1. preluare 2. prelucrare (cu sub-etapele conștientizare și 
opțiune) 3. acțiune”.  

Acestea sunt etapele procesualizării, conceptul de bază pentru gândirea de tip 
specific sau gândirea actoricească. Acestea descriu un traseu logic al dialogului dintre doi 
subiecți, iar etapizarea aceasta are un puternic caracter didactic. Formulate astfel, etapele 
ușurează drumul pe care studentul-actor îl parcurge în înțelegerea și 
experimentarea/exersarea a ceea ce numim procesualizare. Procesualizarea funcționează ca 
un instrument cu care studentul-actor operează în lucrul cu partenerul. 
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 Defalcarea fiecărei etape și exersarea ei în conceptul de procesualizare definește 
modul specific de a gândi al actorului, conform maestrului Cojar. Această specificitate dă 
libertate de expresie studentului-actor, contribuind la dezvoltarea sa unică, creatoare. 
Cel de-al patrulea pas în formarea actorului unic, a individualității creatoare, este 
întruchiparea (lucrul la rol – repetiția) și refacerea traseului psiho-fizic în condiții de 
spectacol (întruchiparea rolului - spectacolul). Această etapă se dezvoltă în ultimii doi ani ai 
ciclului I (Licență), precum și în cei doi ani de Master (întruchiparea rolului pe durata unui 
spectacol – refacerea traseului), desfășurându-se în paralel cu desăvârșirea și cunoașterea de 
sine, care se întinde pe tot parcursul carierei, de obicei. 

Aici prof. univ. dr. Tania Filip își aduce o importantă contribuție, punctând: 1. 
importanța refacerii traseului în condiții de spectacol și 2. importanța rezolvării unei scene 
din perspectiva diverselor metode de lucru cu actorul. Domnia sa a gândit un curs care să 
vină în întâmpinarea acestei propuneri. Este vorba de Metode de abordare ale artei 
actorului: ,,Consider benefic pentru studentul-actor care a parcurs deja licența (trei ani în care se pun 
bazele acestei profesii) și a ajuns la Master, să cunoscă puțin din fiecare metodă (Strasberg, Meisner, 
Michael Cehov...). Acest proces este aducător de revelații pentru studentul-actor. În primii trei ani de 
studiu, el are cam aceeași traiectorie: componenta naturală, motivațiile (de ce-ul primordial în primii 
trei ani, cine, ce, de unde, unde, mai puțin cum). Și aici, la cum, intră stilul. Stilul și mijloacele. 
Cum vorbesc, cum mă mișc, ce stil de teatru abordez”. 

Dacă în primii trei ani, studentul-actor primește Abc-ul meseriei, bazele 
profesionalizării sale, în următorii doi ani el experimentează și reface experiențele fără 
modificări, în regim de spectacol. A fixat, iar acum desăvârșește ce a acumulat în anii de 
formare: ,,La Master avem un proces de învățare care aprofundează primii trei ani de studiu, după 
care avem inițiere de proiecte și practică. Ne interesează refacerea în condiții de spectacol”, ne 
destăinuie prof. univ. dr. Tania Filip, într-un interviu pe care a avut amabilitatea să mi-l 
acorde de curând. 

În completare la zestrea pe care o câștigi parcurgând cursurile de arta actorului în 
școala noastră, prof. univ. dr. Gelu Colceag precizează în lucrarea Rolul, partitura concretă a 
actorului între gând și acțiune: ,,Relaţia actor-personaj este interdependentă: actorul îi cere 
personajului hainele, vorbele, acţiunile, iar personajul îi cere actorului să-l întrupeze cu verosimilitate, 
în conformitate cu natura sa profound umană. Asemeni cântecului sirenei către Ulisse, este chemarea 
personajului către actor: ,,Fă-mă aşa!”. Iar asemeni eroului lui Homer, actorul trebuie să reziste 
tentaţiei. Este un îndemn înşelător, în a cărui capcană cad adesea actori tineri, dar şi cei cu mai multă 
experienţă. Dacă va descoperi în partitura din textul dramatic calea cea dreaptă şi sigură către 
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personaj, actorul nu are cum să greşească. Pentru asta, va trebui să-i ceară personajului răspunsuri la 
întrebările esenţiale: ce fac? şi de ce fac ce fac?”38

                                                           
38 Gelu Colceag – Rolul, partitura concretă a actorului între gând și acțiune, în Revista Concept, Ed. 
UNATC Press, vol. 4, nr. 1/iunie 2012, pp. 34-35 

.      
Asta poate să ofere o bună școală de teatru unui viitor actor. Restul se învață din 

practicarea meseriei. Pentru unii, teatrul este următoarea școală pe care o urmează, pentru 
alții este filmul sau televiziunea, de aici fiecare își croiește propriul drum, propria carieră. 
Ideal e să nu te oprești niciodată din a învăța. Să nu te mulțumești doar cu ce știi și poți deja. 
Se spune că meseria de actor se fură. Da, se fură. Dar nu pentru a imita, mai apoi. Cine vrea 
să vadă zeci de Marin Moraru și de Draga Olteanu-Matei? Sau încă câțiva Dem Rădulescu, o 
serie de Toma Caragiu sau încă o duzină de Amza Pelea, Octavian Cotescu, Gina Patrichi sau 
Irina Petrescu? Se fură pentru a învăța din experiența altora, ca mai apoi să poți face distincția 
clară între tine și altcineva, între creație și șablon, între motor și piesă de schimb. În sensul 
acesta, actorul conf. univ. dr. Doru Ana propune un curs pe care îl numește ,,Arta Actorilor”, 
în care invită tinerii studenți să fure din marea artă a unor personalități actoricești române şi 
străine, urmărindu-le opera așa cum a rămas ea imortalizată în filme și spectacole de teatru 
filmate, ca mai apoi să se descopere pe sine, creativi și unici. Ca să ai idee cine poți deveni, 
trebuie să știi cine au fost marii actori dinaintea ta. Și nu pentru a-i imita, ci pentru a-ți oferi 
ocazia de a căuta în tine acel ceva care-ți este propriu, unic și individual, acel ceva care va 
contribui la dezvoltarea celui ce urmează să devii. 
 Atât actorul-motor, cât și actorul-piesă de schimb își găsesc utilitate în peisajul 
cultural-teatral al momentului. Eu îl susțin și pledez pentru eliberarea și înmulțirea primului, 
deoarece cred în puterea acestuia de a inspira, de a contamina, de a modifica esențial 
privitorul și, astfel, de a participa la redefinirea teatrului prezentului. Se spune că actorul nu 
poate produce o reteatralizare, pentru asta fiind nevoie de forța și puterea creatoare a unei 
personalități care să poată urmări procesul acesta atât din interiorul, cât și de pe marginea 
scenei teatrului. Cred, însă, în forța actorului-motor, capabil să genereze o mișcare de 
redefinire, revigorare, reteatralizare a teatrului. Cred că doar acesta va tinde mereu spre 
auto-depășire, prin muncă și printr-o disciplină profesională fără cusur. Și vreau să cred că 
doar acesta fascinează și modifică real publicul.  
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Abstract: The basic idea of this study is that the syntagm 
Dance-theatre represents the nowadays name for the 
complete performance or the ideal representation, which 
twins different techniques in one work of art. The last years 
of the XXth century were marked by a profound reshaping, a 
reconsideration of the performing art, while the performer 
has taken center stage again. Merely, the performing art 
means not only the artist, the human being in action, but 
also the text/the script, the music, the set design, the 
costumes, the stage technique and the lights, the acting itself 
and the multimedia techniques. The teoreticians should 
answer to the artists’ challanges with a deep analysis of the 
way the arts interact in the contemporary performance, 
bringing forth new forms, which can be named as: drama 
mosaic, epic operas, dramatic cantatas, living film, composite 
theatre, visual poetry, dancing images or... Dance-Theatre. All these „new” formulas do not represent, 
in fact, more than a redescovery or an endless repetition of the already invented forms, already asked 
questions, already fought battles. Even if the first attempt do define the performing arts date back from 
Plato and Aristotle, the exegets of today feel the need to discuss again and reformulate the 
fundamental principles of the aestetics in the case of this „living work of art”. 
Keywords: dance-theatre, Tanztheater, sound and gesture, love and religion, total performance, 
Vaslav Nijinski, Kurt Jooss, Mary Wigman, Merce Cunningham, Pina Bausch, Susanne Linke, 
Miriam Răducanu, Robert Wilson, Dominique Bagouet, Mats Ek, Philippe Genty, Robert Lepage etc.  
  

Ultimii ani ai secolului XX au fost marcaţi de o remodelare profundă, de o 
reconsiderare a artei spectacolului prin reaşezarea interpretului în centrul acesteia. Dar arta 
spectacolului nu înseamnă doar artistul, fiinţa umană în acţiune, ci şi textul/scenariul, 
muzica, decorurile, costumele, tehnica de scenă şi luminile, interpretarea (actoria) şi tehnicile 
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multimedia. Exegeţii trebuie să 
răspundă provocării creatorilor printr-o 
analiză profundă a modului în care 
artele interacţionează în spectacolul 
contemporan dând naştere unor forme 
ce pot fi numite mozaic teatral, opere 
epice, cantate teatrale, filme vii, teatru 
compozit, opere non-verbale, poezie 
vizuală, dans al imaginilor sau... teatru-
dans. 
Noile generaţii de creatori - regizori sau 
coregrafi ce îşi găseau cu dificultate 
locul într-un sistem instituţionalizat, au 
evadat de pe scena „tradiţională” spre 
spaţiile de joc alternative, care facilitează 
experimentul artistic. Rezultatul? O 
explozie de spectacole a căror trăsătură 
dominantă este metisajul artelor, în 
numele unei estetici care respinge 
virtuozitatea (ca expresie a „purităţii 
clasice” a artelor), fascinaţia exercitată 
asupra conştiinţei spectatorului de 
imaginea teatrală, legea frontalităţii, 
grandoarea scenografiei, folosirea muzicii 
în scopul inducerii emoţiei etc.                                           Vaslav Nijinski la 15 ani  
 

 La fel ca în anii '20 sau '60, „noua avangardă” evidenţiază, prin „noile tendinţe”, o 
atitudine critică la adresa societătii, a reţelelor de interese economice, a ideologiilor şi valorilor 
estetice. Revolta împotriva unei ideologii care consideră spectacolul un obiect, artistul un 
manager, spectatorul un consumator şi opera de artă o construcţie după reguli estetice. 
 Toate aceste formule „noi” nu reprezintă, în fapt, decât o redescoperire, o repetare la 
nesfârşit a formelor deja inventate, a întrebărilor deja adresate, a bătăliilor deja susţinute şi 
ale criticilor deja formulate de istoria artei teatrului, a muzicii sau a dansului. 
 Un exerciţiu de arheologie a artei spectacolului poate dezvălui similitudini izbitoare 
între reprezentaţiile de teatru antic grecesc şi bătăliile navale organizate în Colisseumul roman, 
sau misterile medievale, sau strălucitoarele divertismente cu muzică, teatru şi balet pe care 
Molière,  Lully şi Bea ucha mp le organiza u pentru Regele Soa re,  Ludovic a l XlV-lea sau 
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spectacolele de dans cu teatru ale lui Noverre şi operele teatrale ale lui Gluck, baletul romantic cu 
poveştile sale fantastice şi tragedia muzicală wagneriană, ori spectacolele Baletelor Ruse în 
care geniul lui Nijinski revoluţiona nu doar modul în care „se făcea” dansul, ci şi cel în care 
„se privea”. 

 
 
 
Léonide Massine  
în rol de Prestidigitator chinez 
Parade – circ suprarealist, 1917 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parada - circ suprarealist, 1917 
coregrafia Léonide Massine, costumele Pablo Picasso 
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Les Mariés de la Tour Eiffel - balet dadaist, 
1921 
coregrafia Jean Börlin, scenariul Jean 
Cocteau 
 

 

 

 

 

Masa verde – un „clasic“ al teatrului-dans 
coregrafia Kurt Jooss, 1932 

Odată cu mişcarea de avangardă din 
anii '20, arta spectacolului se descătuşează. 
Edward Gordon Craig, Adolphe Appia, 
Vsevolod Meyerhold, Vaslav Nijinski, Kurt 
Jooss, Mary Wigman, Bertolt Brecht, Tadeusz 
Kantor, Peter Brook, Merce Cunningham, 
Liviu Ciulei, Jerzy Grotowski, Josef Nadj, Pina 
Bausch, Susanne Linke, Miriam Răducanu, 
Robert Wilson, Sasha Waltz, Andrei Şerban, 
Dominique Bagouet, Mats Ek, Silviu 
Purcărete, Philippe Genty, Robert Lepage - 
sunt inventatorii şi promotorii unor registre 
spectaculare noi, total diferite de cele 
„convenţionale”, care solicită interpreţilor alte 
mijloace de expresie şi spectatorilor alt mod 
de a-i privi. Spaţii de joc inedite forţează 
reconsiderarea raportului dintre artist şi 
public. Ambii, devin parteneri într-un 
experiment alternativ care le solicită o gândire 
proprie, profund personală, intimă asupra artei 
spectacolului - o redefinire a noţiunii de creaţie 
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văzută ca proces colectiv. 
 Teatrul-dans este considerat adesea un „monstru cu două capete”, o anomalie - şi de 
aceea este indezirabil; iar, dacă trebuie să trăiască, atunci să rămână exilat în laboratoarele 
experimentale. De ce pentru mulţi „căsătoria” dintre aceste două arte se aseamănă cu un 
incest? Amândouă generează imagini vizuale, amândouă utilizează actoria şi/sau 
pantomima, amândouă se bazează pe corpul uman în acţiune, amândouă au o relaţie 
similară cu muzica... 
 Şi, totuşi, există ceva ce le desparte: modul în care sunt apreciate critic aceste 

elemente. Receptorul unui spectacol de 
teatru (public obişnuit sau avizat) e mai 
puţin interesat de amplitudinea saltului pe 
care îl face un actor pe scenă. Pentru el, asta 
nu denotă decât o bună condiţie fizică. Aşa 
cum, pentru spectatorul de dans, 
monologul lui Hamlet rostit magistral de 
un dansator, într-o montare pentru balet a 
piesei lui Shakespeare, nu demonstrează 
decât faptul că interpretul respectiv are şi 
alte calităţi în afară de cele pretinse de la un 
dansator. În concluzie, fiecare artă, fiecare 
formă de spectacol, se bazează pe o 
convenţie care trebuie să fie acceptată. Ceea 
ce sugerează că teatrul şi dansul diferă, în 
primul râ nd,  din punctul de vedere al 
orizontului de aşteptare al spectatorului. 
 
Mary Wigman în Cântecul destinului, 1935 

 

 E adevărat că, aşa cum nota Curt Sachs, „dansatorul simte acelaşi impuls-motor cu 
cel care nu dansează, care nu are capacitatea de a transmite idei, stări şi acţiuni celorlalţi 
oameni”39

                                                           
39 Sachs, Curt; The Commonwealth of Art, New York, W.W. Norton & Co, 1946, p. 225 

. Dar, nu trebuie să uităm că „Toate actele fizice sunt expresive, chiar dacă în 
măsuri diferite, şi toate sunt rezultatul unui proces mental superior... Dansul, de exemplu, 
nu trebuie să confere mişcărilor un sens simbolic doar din considerente artistice, ci să 
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folosească într-o structură ce respectă regulile artei reacţia unitară a psihicului şi fizicului ce 
caracterizează comportamentul uman în general.”40

 Unii teoreticieni au propus un unghi diferit de abordare a artei spectacolului, pornind 
de la analiza asemănărilor şi diferenţelor dintre comportamentul uman primitiv şi dans - între 
care pare să existe o continuitate evidentă. Cea mai interesantă perspectivă mi se pare a fi cea 
a esteticianului american R.G. Collingwood, care subliniază în Principiile artei natura 
expresivă a dansului: „Orice limbaj este o formă specializată a gestului uman şi, din această 
perspectivă, s-ar putea spune că dansul esle 
mama tuturor limbajelor.”

 
 Cu alte cuvinte, toate mişcările sunt expresive - ceea ce diferenţiază mişcarea artistică 
de cea naturală fiind „structurarea după regulile artei”.  

41

 Arta abstractă primitivă este o sublimare 
a unor tipare de dans ritual, pentru că efectul 
emoţional al dansului nu depinde de executarea 
unor gesturi întâmplătoare, ci de recunoaşterea 
arhetipurilor în gesturile pe care le fac dansatorii. 
Dansul este unul dintre comportamentele 
umane primitive care a supravieţuit. De ce? 
Poa te pentru că reprez intă primul mijloc de 
exprimare a unor trăiri fundamentale: religia şi 
iubirea.    
                                                                                                Gheorghe Dinică în Umbra de Evghenii Schvartz,                   
                                                                                                     regia David Esrig – Teatrul de Comedie, 1963 

 El lansează o teorie a 
expresivităţii valabilă însă pentru toate formele 
de artă, cu punctul de pornire în analiza 
ritualurilor primitive şi a limbajului corporal. În 
epocă, i s-a reproşat că teoria sa este forţată, că 
„distorsionează” esenţa dansului pretinzând ca 
fiecare gest să aibă un sens care converge către 
mesajul general al operei. Azi, cred că exact 
capacitatea dansului de a putea să confere sens 
estetic şi încărcăturii emoţională celui mai banal 
gest îl face atât de atractiv în ochii publicului şi 
al creatorilor de teatru. 

                                                           
40 Arnheim, Rudolf; Toward a Psychology of Art, Berkley, Univ. of California Press, 1966, p. 69 
41 Collingwood, R.G.; The Principles of Art, New York, Oxford University Press, 1938, p. 143 

116



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

 Arta dansului se regăseşte în toate tradiţiile, se identifică intim şi indisolubil cu toate 
activităţile importante ale omului: vânătoarea, războiul, munca, plăcerea, educaţia... şi, mai 
ales, credinţa în divinitate. Ritualul a fost întotdeauna o sursă naturală şi fertilă a artei. Şi 
cred că primul „rod” este arta dansului. Pentru că ritualurile s-au laicizat, devenind spectacol 
atunci când au început să fie „interpretate” doar de câteva persoane - ceilalţi devenind 
„spectatori”. 
 Pentru a se transforma din mod de manifestare a trăirilor în limbaj, dansul are nevoie 
de un principiu ordonator: intriga. Şi, astfel, ia naştere pantomima. Numeroşi teoreticieni - 
istorici ai artelor, ai religiei, filosofi, esteticieni - afirmă că dansul şi pantomima sunt cele două 
surse ale artei teatrului. Dansul este imagine dinamică aşa cum teatrul este cuvânt în acţiune. 
Ambele au capacitatea de transforma întâmplările subiective în simboluri obiective. Este 
trăsătura fundamentală a oricărei opere de artă - indiferent dacă e o piesă de teatru, o 
coregrafie, o statuie, un tablou, o creaţie muzicală sau un spectacol. 
 Teatrul-dans reprezintă, în fapt, căutarea unui adevăr organic - esenţial sau originar. 
Şi acest demers presupune o deconstrucţie feroce a corpului uman - ca în spectacolele Pinei 
Bausch -, mai precis a imaginilor corpului, pe care sunt construite modelele spectaculare 
dominante. Mai pregnant decât în alte formule de spectacol de avangardă, asistăm în teatru-
dans la o demontare a noţiunilor de autor, operă, interpret, spectacol, spectator, teatru, dans, 
spaţiu scenic. Cuvântul şi corpul uman în mişcare (sunetul şi gestul) sunt expuse ca nişte 
obiecte pe scena transformată în masă de disecţie. în aceste condiţii, reacţia spectatorilor e de 
înţeles: cei care nu se pot rupe de convenţii, nu sunt dispuşi să suporte „lecţia de anatomie”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Walkaround Time de Merce Cunningham, 1968;  spectacol-omagiu dedicat lui Marcél Duchamp 
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 În cazul criticilor, convenţia funcţionează şi inhibant. Identificarea caracteristicilor 
unui astfel de „obiect de studiu” este dificilă, şi nu poate fi făcută fără o cunoaştere profundă 
a identităţii operei de artă în dans şi a problemelor pe care le ridică aprecierea critică a artei 
coregrafice. Din păcate, însă, există prea puţine încercări ştiinţifice ale esteticienilor, 
teroeticienilor sau istoricilor artei spectacolului de a clarifica aceste dileme. Este motivul 
pentru care am optat să analizez locul şi rolul formulei teatru-dans în cadrul spectacologiei 
din perspectiva dansului - raportat, însă, la arta-soră, teatrul, dar şi la celelalte arte ale 
spectacolului. 
 Consider că, mai mult decât bogăţia de sensuri posibile ale cuvântului, ambiguitatea 
născută din natura non-verbală a dansului este ceea ce sporeşte dificultatea înţelegerii şi 
aprecierii acestui gen de spectacol total. Or, limbajul dansului este mult mai codificat decât 
al teatrului şi, din acest motiv, criticul de teatru trebuie să „recupereze” principiile cele mai 
importante ale dansului - artă care, până de curând, nu a constituit un subiect important 
pentru teroreticieni, spre deosebire de teatru. 
 Cuvântul rostit este utilizat nu numai în spectacolele experimentale de dans ale unor 
coregrafi avangardişti, ci şi în balete considerate „tradiţionale”. Dialogul vorbit este virtual 
incompatibil cu spectacolul de dans, dar are rolul central în cel de teatru. La rândul său, 
dansul - în sensul unei înlănţuiri de mişcări, gesturi şi atitudini realizate de corpul uman - 
constituie „coloana vertebrală” a operei coregrafice. Dar întâlnim „înlănţuiri de mişcări, 
gesturi şi atitudini realizate de corpul uman” şi în spectacole de teatru... Prezenţa sau 
absenţa dansului şi a cuvântului rostit nu-i confirmă şi nici nu-i infirmă unui spectacol statutul 
de „operă de artă”. 
 Dacă „...La început a fost Cuvântul. Şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Cuvântul era 
Dumnezeu...” reprezintă o recunoaştere a forţei creatoare a cuvântului, oare din ce se naşte 
forţa emoţională a gestului? Să fie, oare, fiecare trăire interioară corelată cu un anumit gest 
corporal? Oare inconştinetul colectiv, pe lângă arhetipuri - imagini „încremenite”-, conţine şi 
un limbaj universal al semnelor - gesturi corporale? Nu este greu de demonstrat impactul 
vizual produs de o imagine-tipar asupra privitorului. Legenda potrivit căreia Nijinski este 
cel mai mare dansator al tuturor timpurilor este întreţinută numai prin fotografiile rămase - 
căci nu există nici măcar un metru de peliculă pe care să fie înregistrat în timp ce dansează... 
 Spectacole cu eticheta teatru-dans (sau dans teatral/ Tanztheater) sunt considerate, de 
cei mai mulţi dintre critici, spectacole de dans neobişnuite. De aceea, în definirea lor, este 
esenţial să identificăm variaţiile semnificative ale fenomenului în cadrul istoriei artei 
spectacolului şi, totodată, să evidenţiem diversitatea formulelor în care dansul se combină cu 
celelalte arte. Rolul esenţial al teatrului şi muzicii în exprimarea emoţiilor, costumele, 
decorul, luminile şi celelalte tehnici de scenă - trebuie să fie analizate prin prisma modului în 
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care interacţionează cu mişcarea. Coregraful german Kurt Jooss, unul dintre „părinţii” 
genului, se autonumea „dramaturg al mişcării”. Teoria al cărei adept era, vorbirea prin 
mişcare, susţine că dansul, teatrul şi muzica derivă dintr-o rădăcină comună, şi, de aceea, 
trebuie să coexiste simbiotic în orice formă de spectacol. 

 
Einstein on the Beach de Philip Glass, 
1976, regia Robert Wilson 
 

Încercările de definire a 
artei coregrafice pe care le fac în 
acest studiu sunt motivate de 
ideea că, odată ce identificăm 
„domeniul de lucru”, este mult 
mai uşor să analizăm formulele 
specifice unor discursuri artistice 
diferite. Deşi o definiţie nu ne 
poate spune cu precizie ce este o 
artă, ea constituie un instrument 
util în înţelegerea a ceea ce ar 
trebui să fie.  

 În mod paradoxal, afirmarea dansului ca artă autonomă în secolul XX, în special prin 
îndepărtarea de teatru, este unul din motivele apariţiei spectacolului de teatru-dans. Una 
dintre temele favorite ale Pinei Bausch este tocmai denunţarea codurilor şi a cutumelor care 
îl ţin pe om prizonier într-un sistem social şi artistic stereotip şi ipocrit. Creaţiile sale, deşi se 
trag în linie directă din dansul expresionist german interbelic, marchează o veritabilă ruptură 
de istoria dansului (baletul clasic) şi de istoria recentă a omenirii. Pe aceste ruine ea 
construieşte, pas cu pas, spectacol cu spectacol, un limbaj nou, a cărui trăsătură caracteristică 
este tocmai lipsa aparentă a mişcării - a dansului. 
 Pina Bausch şi Tanztheater Wuppertal reprezintă reperul absolut al formulei 
spectaculare teatru-dans. Înţelegem mai uşor ce îşi propune acest gen de spectacol dacă 
analizăm mecanismul prin care cuvântul şi gestul („materia primă” pe care o foloseşte) sunt 
orchestrate în grandioase ritualuri colective, în care repetiţia unor acţiuni fizice şi 
discontinuitatea narativă denunţă caracterul derizoriu al comportamentelor „codificate” şi 
violenţa profundă pe care o ascund gesturile aparent anodine. Un alt paradox al 
spectacolelor sale este faptul că timpul scenic şi frazele muzicale depind fundamental de 
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construcţia dramatică şi de teatralitatea interpretării. Gesturi, cuvinte, cântece, costume şi 
elemente de recuzită converg, sunt inserate subtil într-o structură ce ni se revelează treptat. 
 Formula de spectacol inventată de Pina Bausch şi dansatorii săi este un act de 
subversiune a teatrului prin intermediul dansului. Critica de teatru nu se înşeală atunci când 
afirmă că, în aceste spectacole, devine evident faptul că mişcarea, corpul uman, nu este un 
mijloc de expresie printre altele, ci stă la originea tuturor celorlalte modalităţi de exprimare 
artistică în arta spectacolului.  

                                                                                 
Barbă-Albastră – un spectacol de Pina Bausch, 1977 
versiunea pentru televiziune 
 
 
 Modul în care Pina conturează materia 
dramatică a spectacolului, interogarea psihanalitică 
a dansatorilor, este similar celui din happening sau 
Living Theatre: amintiri din copilărie, poveşti 
tăinuite (în special legate de vocaţia artistică a 
dansatorilor), iubiri pierdute. De aceea, ea refuză să 
creeze personaje. Dansatorii săi se auto-
intrepretează: situaţiile de joc sunt născute din 
propria lor experienţă de viaţă. Iar cel care îi 
priveşte se simte obligat să gândească, să înţeleagă 
şi să simtă altfel.  
 La debutul unui nou secol, spectacolul de 
teatru-dans, (privit ca operă de teatru total) îşi 
propune să readucă în discuţie vizibilitatea şi 
invizibilitatea corpului uma n în mişca re.    Într-o 

epocă „iconografică”, a „afişajului”, a reprezentării corpului în formule comerciale, a 
transformării fiinţei umane în imagine - teatrul-dans încearcă să demaşte aceste experienţe 
ce tulbură profund raportul de forţe la nivel social şi individual. 
 Noile tehnologii au afectat profund esenţa corpului uman. Imagini virtuale, cyborgi 
(semi-roboţi/semi-oameni), proteze digitale, interfeţe om-maşină... Toate, au dus la o 
redefinire a naturii corpului uman, a trăsăturilor şi limitelor acestuia, la o nouă înţelegere a 
modului în care se „fabrică” mişcarea. 
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Niciun teoritician - fie el istoric, estetician sau critic de artă - nu poate ignora 
incredibila varietate de tipuri de spectacole pe care le întâlnim azi în teatru - teatrul liric 
(operă), dans (balet sau dans contemporan), operetă, musical, pantomimă, circ - forme 
diferite în care se utilizează deopotrivă dansul (corpul uman în mişcare) şi cuvântul rostit 
(sunetul uman articulat şi semnificant). Sigur, se poate susţine că este vorba de o „modă” - 
impusă de artiştii avangardişti din dorinţa de a şoca  cu orice preţ - sau o încercare a 
creatorilor de a-şi dovedi „originalitatea” prin spectacole ce folosesc mijloace de expresie din 
genuri diferite... Sau o dovadă în plus a cenzurii financiare aplicate artei (artelor), care îi 
obligă pe creatori să realizeze spectacole „cu reţetă”- divertisment pe gustul unui număr cât 
mai mare de consumatori. 
 Omul secolului XXI este obişnuit să „navigheze” între corpul tangibil şi cel imaterial 
în viaţa de zi cu zi. Dar spectatorul secolului XXI, încă prizonier convenţiilor „tradiţionale”, 
se simte, oare, bulversat de dispariţia graniţelor dintre „adevărat” şi „fals”, dintre „real” şi 
„virtual”? Va opune rezistenţă, apărând valorile „clasice”, sau va îmbrăţişa cu entuziasm 
„noua avangardă”? 
 În mare măsură, fascinaţia spectatorului contemporan pentru teatru-dans - dar şi 
pentru alt gen de spectacole „de graniţă” - pare a fi o consecinţă a faptului că reuneşte, într-o 
formulă de spectacol total, forme de artă atât de diferite. Pe de altă parte, această 
complexitate reprezintă o provocare majoră pentru exegeţi (esteticieni, filosofi ai artei, critici 
de dans sau de teatru) în demersul lor ştiinţific de definire a genurilor şi înţelegere a noilor 
tendinţe în arta spectacolului contemporan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maison de Mezzo-Prezzo, un spectacol de William Forsythe, 1988 
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Comentariile lui Habacuc 
Un spectacol de Josef Nadj, 1996 
 

Esteticienii sunt pregătiţi să teoretizeze şi să 
exprime judecăţi critice în sfera artelor „pure”; dar 
adevăratul test de valabilitate al oricărei teorii îl 
reprezintă capacitatea de a explica şi reflecta arta 
indiferent de „timpul” creaţiei: ieri, azi, mâine. 
 Premisa acestui studiu este aceea că sintagma 
teatru-dans reprezintă denumirea de azi a 
spectacolului total - reprezentaţia ideală, care 
îngemănează, într-o operă unitară, toate artele. 

De ce teatru şi dans? Pentru că - ideea îi 
aparţine regizorului canadian Robert Lepage - teatrul 
este arta mamă. Teatrul sublimează şi potenţează la 
cel mai înalt nivel literatura (prin poezia dramatică), 

artele plastice (prin costume şi decoruri) şi toate cuceririle ştiinţei (prin tehnica de scenă). 
Dar şi pentru că dansul e mama tuturor limbajelor - afirmaţia îi aparţine esteticianului 
american R.G. Collingwood. Dansul, la rândul său, sublimează şi potenţează la cel mai înalt 
nivel mişcarea (prin coregrafie), filmul (prin imagini dinamice „montate” într-o anumită 
secvenţialitate), circul (prin elementele de acrobaţie). Teatrul, dansul şi muzica sunt arte 
născute dintr-un trunchi comun şi „împart” un mijloc de expresie comun: corpul uman. 
Interpretul ca „instrument şi instrumentist” este cea mai importantă condiţie a manifestării 
acestor arte. 
 Spectacolul de teatru-dans - ca şi celelalte formule „impure” - reprezintă pentru 
marea majoritate a publicului, dar în special pentru critici, un „monstru bicefal”... Cred că 
adevărul este altul. Firesc, nu se poate pretinde formarea unei critici de specialitate pentru 
fiecare formă nouă de spectacol. Înţelegerea şi aprecierea fiecăreia dintre artele integrate 
reprezentaţiei solicită receptorului specializat ani îndelungaţi de studiu şi experienţă - în 
general, un efort ştiinţific şi intelectual ce nu se încheie niciodată. Or, acest gen de spectacole 
totale, ce subsumează toate artele, impune criticului în primul rând cunoaşterea teoretică a 
specificului fiecăreia dintre ele şi, apoi, îi testează capacitatea de a sesiza şi reflecta în judecata 
de valoare opera de artă în integralitatea şi particularitatea sa, prin aplicarea unor anumite 
principii.  
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Cazul Gavrilescu după Mircea Eliade, regia Gelu Colceag, Teatrul Nottara, 1996 
 

Pentru a evidenţia statutul ontologic al unei forme de spectacol, recunoaşterea 
caracteristicilor complexe ale artelor care concură la realizarea lui este esenţială. Judecata 
critică nu poate fi relevantă dacă se axează doar pe analiza unei singure arte componente - fie 
ea şi dominantă. Pe de altă parte, dacă celelalte mijloace de expresie sunt considerate 
„secundare”, aşa cum este rama pentru un tablou, atunci, oricât de amănunţită ar fi 
dezbaterea rolului şi importanţei acestora în stabilirea valorii operei de artă, rezultatul ar fi 
un nonsens. 
 O altă temă de reflecţie interesantă este cea a identităţii operei de artă coregrafică, în 
raport cu aprecierea critică a unui spectacol. Textul lui Shakespeare, Hamlet, nu poate şi nu 
trebuie să fie evaluat cu aceleaşi criterii ca spectacolul cu piesa Hamlet în regia lui Alexandru 
Tocilescu, aşa cum baletul Lacul lebedelor pe muzica lui Ceaikovski şi în coregrafia lui 
Marius Petipa nu poate şi nu trebuie să fie apreciat prin prisma aceloraşi criterii cu 
spectacolul Lacul lebedelor în regia lui Mats Ek. 
 Însă, dacă în teatru sursa o constituie, în mod evident, textul dramatic, nu la fel stau 
lucrurile în dans. Aici „gradul zero” este reprezentat tot de un spectacol - şi aşa se naşte 
problema conservării „operei-sursă”, prin „scrierea” coregrafiei sau prin filmarea ei. Sau, şi 
mai util, prin folosirea ambelor mijloace. 
 Şi, nu în ultimul rând, teatrul-dans (ca formulă de spectacol total), solicită din partea 
exegeţilor efortul de a aprecia calităţile artistice ale creatorilor (regizori sau coregrafi), cât şi 
ale interpreţilor (dansatori sau actori) prin observarea şi analizarea concretă a spectacolelor. 
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Însă limbajul dansului este mult mai codificat decât cel al teatrului şi, din acest motiv, criticul 
de teatru trebuie să „recupereze” principiile cele mai importante ale criticii de dans. 
 Numeroase întrebări mai pot fi puse. Numeroase întrebări nu şi-au găsit, încă, 
răspuns. De-abia în ultimele decenii esteticienii, teoreticienii şi istoricii artei spectacolului au 
depus un efort sistematic de aplicare a „instrumentelor” analitice tipice secolului XX în arta 
spectacolului. Chiar dacă primele încercări de definire a artei spectacolului datează încă de 
pe vremea lui Platon şi Aristotel, exegeţii de azi simt nevoia să rediscute şi să reformuleze 
principiile fundamentale ale esteticii acestei arte a efemerului. 
 Teatrul-dans exercită o adevărată fascinaţie supra oamenilor de teatru: dansatorul care 
vorbeşte este expresia unei dorinţe brutale şi viscerale de a se exprima - şi gestul acestuia 
produce un impact mult mai puternic decât discursul organizat al textului dramatic. Acesta 
este, azi, atuul formulei teatru-dans: dând glas corpului, îl transformă în cutia de rezonanţă a 
evenimentelor, a punctelor nevralgice în care se intersectează dureros spaimele, durerile şi 
speranţele omului contemporan. 
 Acest domeniu al mişcării umane este, încă prea puţin exploatat; putem să ne punem 
prin dans întrebări asupra încărcăturii emoţionale pe care o conţine fiecare gest, despre 
raportul de receptare extrem de complex dintre dansator şi spectator. 
 Teoreticienii nu au terminat de studiat acest fenomen spectacular a cărui premisă 
declarată este sabotarea şi „piratarea”, în egală măsură, atât a mijloacelor şi convenţiilor din 
teatru cât şi a celor proprii dansului. Cu timpul, teatrul-dans a devenit „conştiinţa” artistică a 
unei lumi în descompunere. Un gen de spectacol total care „cauterizează” constructiv, 
materializând invizibilele punţi dintre arte, dintre oameni, dintre secole... 
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În dans, ca şi în celelalte arte, fiecare moment, 
fiecare performer, fiecare gând este, de fiecare dată, unic. 
Necesitatea introducerii vibraţiei corporale în demersul 
teatral, a condus către performanţa actorului de a funcţiona într-un spaţiu bine definit prin 
cuvânt, fizicalitate, forţa energiei corporale, cât şi într-un registru sonor special creat. 

Modalitatea de abordare a frazei de mişcare în sfera expresivităţii corporale, cât şi în 
dansul clasic şi contemporan, are la bază, câteva coordonate: stabilirea sensului cât şi 
amplitudinea mişcării; alternarea planurilor şi fixarea elementelor corporale coordonând 
succesiunea mişcărilor în funcţie de tema urmărită sau, în cazul improvizaţiei, de energia 
mişcărilor.   

Corpul poate transmite mesaje şi fără vreo mişcare; să nu uităm că în ziua de astăzi în 
cadrul spectacolelor de dans contemporan întâlnim adeseori nonmişcarea, ceea ce reprezintă 
un cumul de energii şi sensuri conduse în spaţiul scenic într-o linearitate şi simbolistică 
aparte. Gesturile sunt studiate de antropologi, considerate ca o formă de comunicare 
nonverbală, iar studierea mişcărilor corporale devin semn în limbajul comunicării. 

Ce este gestul? Conform definiţiei din Concise Oxford Dicitionary, gestul este o 
mişcare semnificativă a membrelor sau a corpului sau utilizarea unor asemenea mişcări ca 
expresie a sentimentelor sau ca procedeu retoric. Lingiviştii au considerat gesturile drept o 
formă de limbaj. Limbajele semnelor, ale codurilor formale pentru oratori, actori, dansatori 
se înscriu în sfera unor coordonate specifice fiecărei categorii în parte, gesturile reprezentând 
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mai mult decât un interes gândindu-ne în primul rând la faptul că gestul este un însoţitor 
inseparabil al limbajului vorbit. 

Andre Levinson (Andre Yakovlevich Levinson) în lucrarea  „La Dânse d’aujourd’hui” 
descria balerina ideală: „O fiinţă artificială prefăcută într-un instrument de execuţie, de înaltă 
precizie, căreia i-ar fi necesar susţinerea unui efort fizic zilnic pentru a scăpa de recidiva 
caracterului uman primar”, opunând-o „bacantelor cu respiraţia scurtă” din dansul modern, 
neezitând astfel s-o califice pe Mary Wigman drept o „femeie lipsită de tinereţe şi frumuseţe, o 
brunetă cu aspect mongoloid cu apucături bărbăteşti, ale care mişcări bruşte şi contradictorii 
sunt smulse, par lovite, proiectate cu o risipă nejustificată de energie musculară.” 

Cu toţii ştim că muzica este un factor educaţional pentru minte şi spirit. Desluşim 
însă cu greu faptul că muzica pentru un artist, în mod deosebit, devine suport energetic, 
ajutându-l nu numai în realizarea unui moment ritmat, ci devenindu-i partener interior pe 
parcursul întregii vieţi. Precum cuvântul şi dansul, care au valori scenice indiscutabile, aşa şi 
muzica este „vorbită” sau „dansată” în cadrul oricărui spectacol de teatru, cât desigur, de 
dans.  

În continuare, voi prezenta elementele de referinţă ale legăturii inseparabile dintre 
cuvânt-gest-muzică. Cel de-al treilea element, şi anume muzica, nu trebuie marginalizat 
datorită faptului că în fiecare om există propria muzică, propria sonoritate, liantul dintre 
corp şi muzica interioară fiind, după părerea mea, gândul şi conştientizarea existenţei acelei 
„muzici”.  

„Are cineva nevoie de muzică pentru a merge? - se întreabă coregraful american 
Merce Cunningham. Dansul are o continuitate, o fluiditate proprie care nu depinde în mod 
necesar de naşterea unui sunet.” Astfel, Cunningham se rupe de o tradiţie seculară, dând 
celor două arte o perfectă autonomie, lăsând cele două partituri, ce nu urmează să se 
suprapună decât în momentul spectacolului, să se dezvolte independent.  

„Tăcerea” dansului merge mai departe de abolirea cuvântului sau a sunetului, 
tăcerea aceasta putând fi „tăcerea” limbajului specific. Astăzi totul a devenit posibil, raportul 
muzică-dans putând fi abordat pe toată scara nuanţelor. Se concep spectacole cu sau fără 
muzică, cu sau fără orchestră, se dansează pe muzică corală, simfonică, se poate colabora cu 
un compozitor sau se creează partiturile separat, alegându-se o muzică de acompaniament 
sau se improvizează direct pe scenă. Continui această idee, în care atracţiile şi dispersările  
elementelor constitutive ale spectacolului de dans, teatru-dans, improvizaţiile cu public, în 
speranţa că toate conceptele actuale dintr-un spectacol pot suferi modificări sau ajustări în 
funcţie de gândirea şi fantezia creatoare a regizorului de teatru, a coregrafului sau a 
interpreţilor.  
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Raportul muzică-dans a riscat să se suprapună uneori raportului spirit-materie. 
Pentru muzicieni, muzica se alătura spiritului, în timp ce dansul are o puternică atracţie 
terestră, zonă din care îşi extrage energia pentru a o putea degaja.  

Pentru coregrafi, dansul ca artă a mişcării, stă la originea tuturor lucrurilor, muzica 
însăşi neputând exista în absenţa mişcării; sunetul,  nefiind decât o mişca re a a erului.  Ca 
factor central al „triunei horeia”, anticul complex de Dans-Cânt-Cuvânt, dansul, ca ax al 
triadei, priveşte muzica desprinsă de duhul acestei uniri. Unii văd în muzică, un dans al 
sunetelor şi privesc dansul ca pe o muzică a sferelor, a corpurilor.   

Necesitatea dialogului dintre cuvânt, muzică şi dans (ce include gestualitate, plastică 
corporală expresivă, acrobaţie) creează noi şi inedite forme spectaculare, la care se adaugă 
imaginea şi light-designul.  

Compozitorul John Cage, colaboratorul nedespărţit al lui Cunningham definea teatrul, 
astfel: „Aş spune pur şi simplu că teatrul este ceva care angajează şi ochiul şi urechea. Cele 
două simţuri publice sunt văzul şi auzul; gustul, pipăitul şi mirosul sunt mai proprii 
situaţiilor intime, non-publice. Motivul pentru care doresc să dau o definiţie atât de simplă 
teatrului, este pentru că însăşi viaţa de zi cu zi să poată fi văzută în teatru. Eu consider că 
teatrul este o ocazie care implică oameni oricât de mulţi, nu unul singur.”42

   Marii pedagogi de teatru din importante Şcoli sau Universităţi, susţin pe toată 
perioada de desfăşurare a cursurilor practice şi părţi teoretice, fără de care pedagogia nu 
poate avea fundament. Pentru studenţii Universităţilor de artă, studiul gestualităţii, 
reprezintă punctul de conştientizare a unui mecanism corporal, fie de către dansator, actor, 

 
Viaţa noastră conţine un bagaj consistent de gesturi acompaniate de cuvinte, însă, în 

teatru, Gestul şi Cuvântul devin Semne teatrale (cum am prezentat mai înainte), urmărind în 
continuare, să punctez câteva concluzii asupra spontaneităţii gestuale: studenţii sunt adesea 
îndrumaţi către gestul care precede vorbirea, iar nu de puţine ori să o înlocuiască printr-un 
fel de reconstituire instantanee a limbajului. Există, în filiaţia gestului, o analogie frapantă 
între formarea unei obişnuinţe, înţelegerea unui fenomen şi naşterea unui simbol.  

Am putea considera orice fiinţă vie drept un complex ereditar de gesturi, iar corpul 
nostru drept un ansamblu funcţional de gesturi fixate, devenite membre şi organe. Gestul ar 
reprezenta astfel supravieţuirea unei vechi activităţi stabilizate, al cărui „cap iscoditor” ar 
continua să fie ca unic element rămas liber şi creator. Iar, cum orice creatură tinde să 
reproducă ceea ce este, ceea ce reprezintă şi semnifică ea, această semiologie a gestului ne-ar 
putea furniza cea mai bună definiţie a sacramentului şi a ritului care nu este altceva decât 
repetarea unui gest ancestral.   

                                                           
42 Richard Schechner, Performance-introducere și teorie, Editura Colecția FNT, Unitext 2009 
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pictor sau cântăreţ de operă; astfel încât doresc să continui prin a menţiona că gesturile 
noastre nu trădează numai sentimentele elementare, ci sunt purtătoare ale unor noţiuni 
esenţiale. Ele fixează limitele fizicalităţii şi trasează noi direcţii expresiei, deschizându-ne 
orizontul către cele trei direcţii ale spaţiului, în care învăţam să ne poziţionăm. Purtăm aceste 
direcţii înscrise în noi înşine, încorporate în canalele semicirculare ale urechii interne, 
asociate cu statocistul care ne reglează echilibrul fizic şi mental.  
   În orice tip de construcţie dramaturgică de dans, gestualitatea funcţionează, ca şi în 
arhitectură, prin accentuarea vizuală a raporturilor dintre greutate şi susţinere, adiţionând şi 
o funcţie polifonică. Există o orchestraţie corporală, în care părţile trupului execută partituri 
diferite, unele cu dimensiuni polemice, de antiteză, altele cu valenţe armonioase, inducând 
într-o anumită măsură, contemplativitatea. Fiecare gest poate funcţiona ca un cuvânt, ca o 
silabă sau ca o interjecţie. Gesturile, mişcările, se succed în fraze, ca în discursurile verbale 
sau în cele sonore; această înlănţuire se organizează ritmic.   
  Practica construcţiei coregrafice permite un soi de sinonimie între termenii de intrigă-
story-fabulă, dar utilizează, mai aproape de film, noţiunea de scenariu (similară până la un 
punct cu libretul, diferită de el prin complexitatea construcţiei, expunerii şi variantelor de 
concretizare spectaculară). Dramaturgia unei partituri coregrafice este o arhitectură în care 
intervin elemente nebănuite, datorate inexprimabilului verbal. „Arhitectura dramaturgică 
coregrafică trebuie să funcţioneze între doi poli: actual şi virtual. În matricea creatoare a 
acestor doi poli, se întâlnesc Realul şi Posibilul, cu patru componente. Fluxul materialului 
cuprinde realul adus de reprezentaţie sau realul actual şi nu real eludat de reprezentaţie sau 
realul virtual. Posibilul, la rândul său, are un univers încorporat, prezentat pe scenă şi un 
univers virtual, cu două straturi de lectură propuse de spectator.”43

   Antonin Artaud, dramaturg, poet, actor şi teoretician francez, aplică studiile sale 
teoretice, publicate în 1938 în volumul „Teatrul şi dublul său”, militând pentru descoperirea 
unui limbaj independent al formelor elementare. Limbajul fizic al teatrului, acest limbaj 
material şi solid, constă în tot ce ocupă scena, în tot ce se poate manifesta şi exprima pe o 
scenă, adresându-se mai întâi simţurilor în loc de a se adresa spiritului, ca limbajul 
cuvântului. Artaud afirmă că fiecare mijloc de expresie folosit pe scenă (dans, plastică, 
pantomimă, dicţiune, scenografie, lumini, muzică, costume) îşi are propria eficacitate; pe 
lângă toate acestea, există un fel de poezie ironică provenind din modul în care fiecare din 

 
  Arta dansului actual este într-o continuă căutare, ceea ce denotă că tinerii coregrafi 
aspiră către modalităţi expresive şi maniere proprii, mulţi dintre ei performând în diferite 
proiecte internaţionale, coordonate de coregrafi străini.  

                                                           
43 Raluca Ianegic, Trasee coregrafice 
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aceste mijloace de expresie se combină cu celelalte. Artaud vorbeşte mereu de magia 
actorului; dans, grotesc şi biomecanică sunt sinonime, pentru el.   

Antonin Artaud devenit actor defineşte arta scenică drept „poezie în spaţiu”, vorbind 
de procedee concrete,  fiind de altfel un fin cunoscător al lor datorită faptului că el a fost şi 
poet. Artaud relevă forţele senzoriale ale corporalităţii, teoretizând instaurarea unei noi 
relaţii între spectacol şi spectator. Teoria sa influenţează decisiv destinele spectacolului 
contemporan, alături de Brecht, principalul precursor. Spectacolul contemporan este un eseu 
în imagini. Spaţiu al ideilor, spaţiu al cuvintelor, spaţiul sonor.   

Arta actorului are în structura sa metodologică şi urmărirea celor două coordonate ce 
conduc către construirea unui rol: coordonata verbală (prin existenţa textului) şi coordonata 
fizică (prin apelarea la corporalitate, la expresia nonverbală).  

Azi, arta actorului acordă o mai mare importanţă mişcării scenice şi expresivităţii 
corporale, care uneori devine instrumentul principal cu care se vehiculează în creaţia 
teatrală. Cuvântul a însoţit dansul încă de la începutul apariţiei formei de manifestare 
artistică. Elementele componente ale artei moderne, inovaţia, diversitatea, realitatea, sunt 
rezultatul frământărilor ce au generat o înnoire a formelor de expresie a artiştilor, din toate 
domeniile artelor. Raportul dintre cuvânt şi mişcare este uneori echilibrat prin intervenţia 
muzicii (fie ea muzică concretă sau simple sonorităţi).   

J. Lecoq propune din punct de vedere analitic pedagogic un sistem de pregătire al 
studenţilor de la clasa de actorie, care are la bază „gimnastica dramatică” şi pregătirea 
vocală. Studiul său referitor la tehnica mişcărilor şi limitele corpului, conduce către un sistem 
pedagogic flexibil şi natural totodată, realizând astfel un limbaj corporal structurat pe 
principiile acţiunilor fizice elaborate.   

În cartea sa „Corpul poetic”, J. Lecoq44

                                                           
44 Jacques Lecoq, Corpul Poetic, Editura Artspect, 2009 

 pune accent pe sistemul pedagogic introdus de 
el în cadrul orelor de studiu; menţionându-se printre altele, faptul că pentru o abordare 
naturală şi justificată a mişcărilor corpului omenesc, pedagogul trebuie să aibă cunoştiinţe 
obiective, asupra anatomiei. Deseori studenţii sunt supuşi din punct de vedere fizic la 
adevărate traume, fără ca pedagogul să justifice logic anatomic procesele prin care corpul 
uman urmează să le traverseze pentru a ajunge la reuşită. Lecoq şi-a structurat pedagogia 
Şcolii pe trei  direcţii: improvizaţia cu regulile ei, tehnica cu analiza mişcărilor, apoi creaţia 
personală. Mişcarea realizată de corpul omenesc este firul conducător de la viaţă la teatru, iar 
inteligenţa jocului dezvoltă imaginarul. Metoda pedagogică a lui Jeacques Lecoq se derula în 
două etape: prima folosea ca punct de plecare mişcarea, iar, apoi, a doua etapă era aceea în 
care se adăugau textul, decorul şi costumele. Să nu uităm că  pentru el mişcarea trebuia să 
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înceapă de la zona cotidiană şi trebuia ca acesta să observe imagini şi sunete ca mai apoi să-şi 
dezvolte simţul spaţiului, al ritmului, al culorii.  

Expresia corporală este subordonată gesticii şi limbajului corporal; gestual, mişcare 
lentă, mişcare accelerată, corpul în integralitatea sa, în toate sensurile, capătă în dansator o 
deschidere fizică, precum o trezire a simţurilor. Mişcările corpului reflectă dinamica 
proceselor din sistemul nervos central, studierea lor conducând la o percepţie cât mai bună  
asupra unei serii de fenomene fiziologice din activitatea nervoasă superioară a omului. 
(exemplu: în cadrul repetării exagerate a unui exerciţiu de dans sau actorie, se pot produce 
modificări ale calităţii mişcării sau jocului, din cauza oboselii, prin apariţia unor 
stereotipuri.) 

În afară de analiza biomecanică, anatomică, fiziologică, este necesară analiza 
psihologică a mişcării, prin care studentul-interpret are posibilitatea de a-şi imagina cum 
poate fi comunicat un exerciţiu, cum poate fi reprodus. Pentru executarea unui exerciţiu, în 
interiorul fiecăruia se opun o serie de forţe, aparţinând corpului omenesc, numite forţe 
interioare, unor serii de forţe antagoniste, numite forţe exterioare. Forţele interioare sunt 
determinate de respiraţie, circulaţie, inervaţie, toate acţionând prin intermediul a trei 
elemente: muşchi (principalul factor al mişcării), os (acţionează ca o pârghie), articulaţie (este 
axul sau punctul de sprijin). Forţele exterioare: greutatea segmentelor corporale menţinute 
într-o anumită atitudine; rezistenţa exterioară, prin care se înţelege opoziţia tuturor 
materialelor complementare; greutatea, acţionând asupra întregului corp; inerţia, cea care 
tinde să echilibreze imobilitatea şi mişcarea.   

Orice mişcare este un act reflex perfecţionat, în care sfârşitul unui reflex constituie 
stimulentul următorului. Mecanismele ce stau la baza mişcărilor sunt de natură musculară, 
în esenţă, acte reflexe; acestea sunt la început lente, nediferenţiate, dar cu timpul, prin 
repetare, se permanentizează, perfecţionându-se. 

Corpul omenesc este, ca orice corp viu, transportator şi transformator de energie. 
Producţia de energie este asigurată de desfăşurarea continuă a proceselor metabolice interne; 
energia odată produsă este utilizată sub formă termică, electrică, mecanică. Mişcarea utilizată 
sub forma exerciţiului fizic pe parcursul antrenamentului corporal, utilizează aceste forţe de 
energie, care se manifestă ca nişte forţe. Prin forţă, înţelegem orice cauză care modifică sau 
intenţionează să modifice, starea de repaos sau de mişcare. Succesiunea forţelor care intervin 
în realizarea mişcării, sunt impulsul nervos, contracţia musculară, pârghia osoasă, 
mobilitatea articulară. Orice mişcare se realizează prin forţă musculară aplicată asupra 
pârghiilor osoase. Axa de mişcare reprezintă linia situată într-un anumit plan, în jurul căruia, 
unul din segmentele osoase se deplasează faţă de celălalt. Axa nu este întotdeauna fixă, ea 
putându-se deplasa odată cu segmentul. Cunoaşterea axelor este foarte importantă pentru 
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determinarea amplitudinilor mişcării în articulaţii. Forţa gravitaţională care tinde să atragă 
corpul spre pământ este forţa exterioară cea mai importantă. Toate celelalte forţe exterioare 
(greutatea corpului, inerţia, presiunea atmosferică) care intervin în decursul mişcărilor, 
decurg din această forţă gravitaţională care atrage spre sol corpul cu segmentele lui. Forţa 
gravitaţională acţionează întotdeauna vertical (de sus în jos), împotriva ei, forţele interioare, 
acţionează (de jos în sus). Forţa de mişcare care încearcă să învingă forţa gravitaţională, este 
săritura. Dispunerea axei de mişcare implică oblgatoriu planul în care mişcarea se va 
dezvolta, şi anume: planul frontal (flexie-îndoire) şi (extensie-revenire); planul sagital 
(îndoirea laterală); mai multe planuri (circumducţia - mişcări prin care segmentul descrie un 
con, cu vârful în axul articulaţiei); în axul lung al segmentului (rotaţiile). În cadrul studierii 
limbajului cinetic, voi încerca definirea şi delimitarea planurilor ce le consider concludente 
pentru naşterea acestui limbaj; corpul omenesc trebuie înţeles din punct de vedere 
biomecanic, ca un sistem de pârghii şi articulaţii, organizate în raporturi stabile, ce nu s-au 
schimbat din punct de vedere antropologic de la apariţia omului până astăzi. Aceste pârghii 
fiind acţionate, putem vorbi despre aparatul locomotor care execută un ansamblu de mişcări, 
iar aceasta determină: impulsul dinamic (timpul şi spaţiul), fondul vizual al mişcării, ca 
limbaj cinetic şi modalitate expresivă de contact. Caracteristica fundamentală a limbajului 
cinetic este universalitatea sa. Viaţa cotidiană a omului impune utilizarea unui vocabular 
cinetic mai larg sau mai restrâns, după nevoia de adaptare la mediul înconjurător; 
vocabularul cinetic are corespondenţe cu vorbirea. Limbajul cinetic artistic se înscrie pe 
coordonate total diferite faţă de cel practicat în viaţa cotidiană. 

Necesitatea studiului dansului, în cadrul formării unui actor, intervine din momentul 
în care actorul zilelor noastre se vrea a fi nu doar un instrument, ci o orchestră, deci un actor 
total, care stăpâneşte nu numai tehnici actoriceşti, ci şi disponibilităţi vocal-interpretative, 
vorbire studiată, fizicalitate dobândită prin mobilitate şi motricitate, expresie şi nuanţare 
corporală însuşită prin tehnici ale dansului clasic, de caracter, modern, cât mai ales prin 
înţelegerea şi descoperirea propriului corp, la toate dimensiunile percepţiei proprii.   

Primul lucru pe care actorul trebuie să-l înveţe este geografia corpului, din care face 
parte coloana vertebrală, apoi descoperirea picioarelor şi, în final, braţele. Acest lucru 
presupune ca actorii îşi încep exerciţiile în picioare, urmând ca acestea să fie continuate cu 
mişcări către sol şi apoi la verticală; deci să se alterneze înălţimile şi explorarea celor două 
planuri importante, cum sunt: planul vertical şi planul orizontal. În aproape fiecare stil 
teatral din lume, accentul este pus pe menţinerea unei coloane vertebrale drepte (dar nu 
rigide); una dintre metodele diverse pentru obţinerea acestei poziţii este ca actorul să-şi 
simtă spatele gâtului foarte lung ca şi cum ar fi tras în sus de păr. Pentru actor este important 
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să apeleze la imaginaţie şi în cadrul oricărui exerciţiu fizic să poată introduce acest concept 
realizând, prin exerciţiile fizice, o împletire între fizicalitate şi imaginaţie. 

Corpul actorului există în cadrul spaţiului unic al teatrului, având nevoie de a-l 
umple; pe lângă conştientizarea corpului, actorul trebuie să perceapă toate direcţiile din jurul 
corpului. Această percepere a spaţiului poate fi clasificată în opt direcţii (aceste opt direcţii 
sunt, de fapt, punctele scenice învăţate în primul an de studiu în UNATC). Actorul pe lângă 
faptul că ajunge la conştientizarea  propriului corp în spaţiu, creează şi o imagine clară în 
spaţiul scenic în raport cu publicul şi cu ceilalţi interpreţi aflaţi în scenă. 

Studiul mişcării şi expresivităţii ei, se bazează pe aprofundare teoretică şi practică, 
urmărindu-se ca studentul de la clasa de actorie să-şi dezvolte nu numai disponibilităţile 
plastice corporale, cât şi înţelegerea mecanismelor existente la baza mişcării. Trebuie să 
precizez că tehnica dansului profesionist se învaţă la o vârstă fragedă deoarece articulaţiile 
sunt laxe, segmentele osoase sunt încă moi, cartilaginoase, reflexele condiţionate ritmice 
musculare şi nervoase sunt formate mai uşor pe un teren în care nu s-a intervenit cu alte 
reflexe din punct de vedere biomecanic. Aceste precizări au rolul de înţelegere cât mai bună 
asupra justificării cerinţelor profesionale din zona dansului, însă fiind spre analizare  
condiţia plastică a actorului, trebuie să stabilim limitele fiziologice în care se poate realiza o 
cât mai bună dezvoltare şi conştientizare la nivel fizic, în ceea ce-l priveşte pe respectivul 
student. Însuşirea exerciţiilor de dans, pentru orice nivel, cere o deosebită capacitate de 
deschidere  ritmică, fizică. Pentru că studentul de la clasa de actorie să poată relaţiona cu 
corpul său, cu noile informaţii, cât şi cu cei din jurul său la orele de plastică corporală, 
trebuie mai întâi să înţeleagă ce înseamnă studiul biomecanicii corporale. În biomecanică se 
cercetează mişcările active, precum şi atitudinile fixe ale întregului corp sau a anumitor părţi 
ale lui, condiţionate de raportul repaus-mişcare. După D. Donskoi „biomecanica este ştiinţa 
care se ocupă cu mişcările omului şi animalelor, studiind mişcările din punct de vedere al 
legilor mecanicii, proprii tuturor mişcărilor mecanice ale corpurilor materiale”. După A. 
Uhtomski, „biomecanica răspunde la întrebarea, în ce fel energia mecanică a mişcării şi a 
efortului, poate căpăta o anumită aplicare în muncă”. Cunoscând legile mişcării corpului 
uman, se poate prevede rezultatul lor în diferite condiţii. Anatomia funcţională oferă 
informaţii asupra structurii corpului, ajutându-ne astfel la o mai justă înţelegere a 
interdependenţei organismului.   

Mişcările corpului reflectă dinamica proceselor din sistemul nervos central, studierea 
lor conducând la o percepţie câ t mai bună  a supra  unei serii de fenomene fiz iologice din 
activitatea nervoasă superioară a omului. (exemplu: în cadrul repetării exagerate a unui 
exerciţiu de dans sau actorie, se pot produce modificări ale calităţii mişcării sau jocului, din 
cauza oboselii, prin apariţia unor stereotipuri.) 
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Analiza mişcărilor reprezintă o modalitate de aprofundare structurală a mişcărilor, ce 
o putem extrage din metoda lui Georges Herbert, care menţionează că „o acţiune fizică nu 
înseamnă a emite o opinie, ci a reţine o învăţătură, ce reprezintă o bază indispensabilă pentru 
joc.”45

Studiul meu asupra corpului a ajuns la o etapă, în care simt nevoia îmbinării 
exerciţiilor fizice motrice cu libertatea interioară, astfel încât teatralitatea gestuală să primeze. 
Dezvoltarea acestei forme de expresie artistică reprezintă o formă de interes şi informare 
atentă asupra artelor plastice, muzicii clasice şi contemporane, asupra gândirii şi, de ce nu, 
asupra informatizării existenţei. Aşa cum bine observăm, totul este într-o continuă mişcare, 
astfel încât simţim cum lucrurile se succed cu o mai mare viteză în jurul nostru, uneori 
suntem supuşi vârtejului, fără voia noastră. Arta dansului se află astăzi, după părerea mea, 
într-o mişcare de expansiune peste celelalte arte, îndeosebi în teatru şi multimedia. Corpul 
este privit ca semn al identităţii individului şi căutarea prin relaţia personaj-rol-caracter, text-
viziune-caracter. Se poate concluziona această idee prin definirea corpului ce însumează 
toate schimbările de identitate (în funcţie de rol şi caracter de personaj) remarcându-se 
conştientizarea problematicii corporale în scopul identităţii palpabile. În teatrul 
contemporan, mişcarea scenică este dependentă de corp şi nu de text. Explorarea corpului 
poate fi posibilă atâta timp cât actantul sau performerul poate orchestra cu mintea şi 

  
Aflându-mă într-o continuă perfecţionare şi modelare în domeniul pedagogiei, 

creaţiei şi maturizării artistice, îmi doresc de la fiecare întâlnire cu studenţii, în cadrul orelor 
de curs, parcurgerea unei asumări profesionale de ambele părţi, astfel încât, deopotrivă 
student, cât şi pedagog, să realizăm explorarea expresiei corpului, interacţionând verbal, pe 
supotul cursului teoretic, cât şi practic, relaţionând în plan tactil, senzorial, auditiv, punând 
în practică studiul teoretic. Analizând cu interes materialul programei analitice, constat că ea 
trebuie să sufere modificări majore în coordonarea materialului existent până acum. Din ceea 
ce am studiat, rezultă că sunt materiale care, într-un sistem diferit de cel actual, puteau fi 
aplicate fără problemă; acum însă, oferta educaţională s-a extins, iar numărul orelor de curs 
alocate expresiei corporale s-a diminuat.   

Există modalităţi ca aceste cursuri să-şi atingă în continuare scopul, trebuind însă 
reevaluată programa analitică. Nu este de neglijat şi modul în care ea trebuie aplicată, 
urmărindu-se un singur scop, şi anume: interesul şi necesităţile studentului de la clasele de 
actorie. Sunt interesată ca ceea ce ajunge la student, să fie aplicat deseori în spectacolele în 
care va juca, în examenele din Universitate, atingându-mi scopul amintit mai sus. Remarca 
mea poate fi combătută, dar nu înainte de a fi analizată. 

                                                           
45 La Methode Naturelle de Georges Herbert, Sylvain Villaret și Jean-Michel Delaplace 
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imaginaţia sa noi dimensiuni corporale, eliberându-se de principii şi constrângeri. „Trupul 
omenesc este frumos numai în măsura în care oglindeşte sufletul.” - Constantin Brâncuşi.    

Actantul, cât şi dansatorul, nu poate să se raporteze la corpul său aşa cum o face 
omul ca re nu trebuie să exprime prin corpul său ma i mult decâ t îi cere rutina zilnică. Cu 
toate acestea, dansatorul şi actorul pot intra în cercul vicios al dualităţii nedepăşite dacă, la 
nivelul concepţiei sale despre propriul corp, el are o atitudine instrumentalistă. Actorul-
dansator este reprezentantul unui produs cultural, fiind constrâns să gândească şi să simtă în 
funcţie de structura mentală a paradigmei culturale în care este angrenat, ca toţi ceilalţi, 
exprimându-şi propria concepţie despre corp. În cadrul celor mai importante abordări 
privind corpul şi întruparea, se face o distincţie între corp ca instanţă fizică şi trupul ca o 
entitate cvasimetafizică, ce depăşeşte corpul.   

Fiecare dintre noi căutăm o transfigurare a realităţii şi nu o imitaţie a vieţii; zona 
experimentală a mişcării devine pentru orice creator etapa prin care evoluează nu numai 
dinspre interior către exterior, ci şi de jos în sus şi de sus în jos, în plan energetic. Noţiunile 
teoretice conduse către o aplicabilitate directă în cadrul unui laborator de cercetare sau în 
cadrul cursurilor cu studenţii claselor de actorie (curs teoretic şi practic) sau cu un grup de 
actori, în cadrul unor repetiţii tip cercetare, pot deveni revelaţii atât pentru interpreţi cât şi 
pentru profesorul coregraf. Experimentul, modalitatea de căutare în interiorul unui laborator 
de creaţie reprezintă pentru mine procesul de căutare conştientizată a unei acţiuni sau a unor 
modalităţi de expresie ce conduc la o succesiune de acţiuni. 
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REFACERI, REDUNDANŢĂ ŞI REBUTURI 
ÎN DUBLAJUL AUDIO ŞI POST-SINCRONIZARE 
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UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
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Abstract: Thinking about dubbing films to Romanian, we must 
understand the different techniques, trying to maintain the 
emotions and the correct speaking, without losing the sync with the 
moving lips. Inevitably, we are speaking about a form of RE-
making. For the cartoons, initially the image comes AFTER the 
audio track has been recorded, the moving lips will be drawn in 
conformity with the words and the energy of dialogues. For the 
translations, the process is REversed. The actor must sync his 
speaking with the pre-drawn moving lips, without losing the 
energy, the rhythm or the situation. We are talking now about a 
RE-making of the same situation into another language. Add the 
right techniques of using a microphone. The correct modulation into 
a language, the right addressing is also very important. The activity of post-synchronizing is actually 
a RE-making of an initial sound track. So the actor must take care of his voice, and body as well, being 
always fit for doing the job.  
Keywords: vocal technique, singing, voice, voice-over, words, vowels, sustain, breathing, audio 
dubbing, addressing, voice registers, synchronizing, re-makes, post-syncronisation. 
 
 În ultimii ani activitatea de dublaj audio pentru filme şi emisiuni de televiziune a 
căpătat o amploare din ce în ce mai mare. Şi ca orice domeniu nou de activitate, presupune, 
cere şi impune, pe lângă noi locuri de muncă şi noi tehnici de lucru, metode complet noi de 
abordare a unor probleme, în conformitate cu avansul tehnologic, care are după cum putem 
observa uşor, o dezvoltare de progresie geometrică. Imperativul obligatoriu este ca tehnicile 
de lucru să ţină pasul cu dezvoltarea tehnologiei şi exact aceste aspecte doresc să le prezint,  
chiar să le aprofundez cu această ocazie. 
 Simpla activitate de dublaj dintr-o altă limbă în limba română, presupune tehnici 
diferite de lucru, în ideea păstrării acurateţei vorbirii dar şi emoţiei, fără să se piardă 
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sincronul cu imaginea gurii care rosteşte, căutând în acelaşi timp să fie o vorbire cât mai 
adevărată, cât mai credibilă. Iată cât de complicat este ceva ce pare atât de simplu! Oricum 
am trata sau am privi această activitate, ea este şi rămâne indubitabil o formă de REfacere. 
Pentru că la un desen animat de exemplu, imaginea se desenează după ce dialogurile 
actorilor au fost deja înregistrate, în timp ce la activitatea de dublaj, adică cea de a re-
înregistra dialogul respectiv într-o altă limbă, tehnica de lucru este aproape total inversată: 
actorul trebuie să sincronizeze silabele rostite peste deschiderile de gură din desenul gata 
făcut, ţinând cont pe cât posibil de starea actorului care a înregistrat în original, întrucât 
desenul exprimă cât mai fidel tocmai acea stare, ba chiar dacă se poate, dialoghistul 
traducător să folosească vocale acolo unde pe desen rămâne gura deschisă la final de cuvânt 
sau dimpotrivă, consoane mute, acolo unde pe desen gura se închide. Practic e vorba de o re-
facere a unei stări, într-o altă limbă, ceea ce ca traseu actoricesc, nu e deloc comod. Sunt 
multe exemple unde frazarea corectă într-o limbă redată identic în altă limbă schimbă radical 
sensul mesajului. Cazuri în care ar trebui păstrat cât mai mult din „desenul vocal” iniţial, din 
modularea originală, fără a se ajunge însă la denaturări de sens. 
 Pe lângă toate aceste sarcini, mai sunt şi cele legate de tehnica de microfon, de 
pronunţie cât mai clară, dar evitând la maximum consoanele plozive, ca P, B, care pot 
„pufni” în microfon transformând înregistrarea într-una fără valoare, adică de nefolosit.  

Constanţa vocală în emisia sonoră a unui actor în faţa microfonului este crucială, 
pentru a asigura un nivel de înregistrare cât mai omogen, fără salturi de volum sau explozii 
sonore. Ori nu e deloc uşor să şopteşti cam la fel cum ţipi! Este mai mult decât evident că 
stăpânirea unor asemenea tehnici necesită un studiu prealabil destul de consistent, făcut de 
preferinţă, cu ajutorul unui microfon şi al unor posibilităţi de înregistrare şi redare imediată, 
pentru ca actorul să poate să-şi observe singur greşelile şi să găsească soluţiile optime 
adaptate organismului propriu şi stilului său de lucru. Mai ales că deseori personajele 
desenelor animate au caracteristici de vorbire defectuoasă, cu scopul clar de a defini din 
punct de vedere umoristic personajul. Cu atât mai grea este munca unui actor în asemenea 
situaţii. 
 Pot aminti aici unul din personajele la care am lucrat - un castor – care, datorită celor 
doi dinţi incisivi proeminenţi cu care roade lemnul, pronunţa cuvintele cu un sâsâit exagerat. 
Tocmai acesta era şi farmecul personajului. Mai precis, emitea un uşor fluierat de câte ori 
apărea în componenţa unui cuvânt consoana S.  Nu e uşor să  fluieri în a cela şi timp ce 
pronunţi un cuvânt. Am luat însă proba şi am înregistrat glasul acestui personaj în limba 
română. Şi de foarte multe ori mi se uscau buzele în timpul înregistrării, din cauza fluxului 
de aer datorat fluieratului, încât ajunsesem să beau mai tot timpul dintr-un pahar cu apă, 
cam la câteva replici, pentru a-mi readuce gura la umiditatea normală.  
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Mult mai interesantă însă, a fost discuţia cu cei de la studiourile Disney, veniţi pentru 
supervizarea proiectului, care mi-au povestit cum într-una din ţările asiatice, s-au prezentat 
doi actori pentru a înregistra acest rol: unul vorbea, timp în care celălalt aflat lângă cel dintâi 
la acelaşi microfon, urmărea cuvintele şi fluiera la consoana unde se cerea respectivul sâsâit! 
Absolut toţi participanţii au rămas sideraţi în faţa acestei idei! Nimeni nu se aşteptase la aşa 
ceva, mai ales că asta se întâmpla după ce serialul respectiv fusese dublat în nenumărate ţări! 
 Am vorbit până acum de o foarte simplă-complicată activitate de refacere a unei piste 
sonore dintr-un film, într-o altă limbă. Să nu pierdem însă din vedere surplusul de 
informaţie, de stare, care poate afecta în mod negativ rezultatul final, înclinând balanţa în 
mod redundant către sonor. Care nu trebuie decât să susţină imaginea cu ajutorul glasurilor 
umane. Orice supra-dozaj de încărcătură emoţională, chiar de număr de silabe poate duce 
prin redundanţă la un excedent de informaţie sonoră care poate acapara sau îngropa 
informaţia vizuală. În fond, filmul este alcătuit dintr-un summum de informaţii sonore şi 
vizuale aflate într-o concordanţă abil echilibrată de regizorul său. Mai cu seamă în ultimii 
ani, când sonorul pe cinci canale diferite vine să completeze imaginea spaţial-sonoră, oferind 
noi posibilităţi de adresare şi de locaţie auditivă a unor personaje, efecte de sunet (ploaie, 
zborul unui avion, trecerea unui vehicul prin cadru, etc.) 
 Adresarea sonoră constituie un alt aspect foarte important al specificului muncii unui 
actor în cadrul unei activităţi de dublaj sau de post-sincronizare. Profunzimea câmpului 
vizual trebuie să fie în perfectă concordanţă cu adresarea vocală a actorului implicat. Într-un 
fel te adresezi când vorbeşti unei mulţimi şi cu totul altfel când vorbeşti în şoaptă alături de o 
persoană, evitând să fii auzit de cei din jur, de exemplu, sau când te bâlbâi de frică ascuns 
într-un dulap şi nu vrei să fii auzit de inamicii din 
casă. Aceste diferenţe de adresare constituie câmpul 
de adresare sonoră,  de care actorul aflat în faţa 
microfonului este obligat să ţină seamă. Prin 
concentrarea fasciculului sonor către microfon cu 
energia specifică glasului uman al unui individ aflat 
într-o situaţie specială, se pot obţine rezultatele 
dorite. Sigur că nu e uşor, că rezultatul poate părea 
fals, tehnic, mecanic, fără inefabilul estetic şi 
emoţional actoricesc, ori ca să poţi reda toate aceste 
cerinţe, atât legate de tehnică, cât şi de emoţie, este 
necesar un antrenament atent coordonat şi precis 
direcţionat către toate componente unui cuvânt rostit 
de un actor în faţa unui microfon. 
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 Orice frază rostită cu defecte de inteligibilitate, prea afectat sau dimpotrivă prea 
discret, adică fără pregnanţă sonoră, fără adresarea corectă din punctul de vedere al distanţei 
faţă de interlocutor, duce invariabil la apariţia unui Rebut sonor.  
 Activitatea de post-sincronizare este cea de re-facere a unui traseu sonor iniţial 
constituit la înregistrarea imaginii, dar de unde materialul sonor nu poate fi păstrat din 
cauza unor zgomote parazite sau, dimpotrivă, din cauza unui volum insuficient de puternic. 
În toate aceste cazuri se trece la re-înregistrarea materialului sonor într-un studio, cu vocea 
actorului respectiv, care va trebui să refacă emoţional situaţia jucată, cât şi câmpul de 
adresare, păstrând însă inteligibilitatea necesară pentru a fi înţeles de marele public.  
 Ce se întâmplă în cazul când imaginea este legată de alta filmată în altă zi, unde 
glasul actorului a fost, să zicem, mai uzat, mai hârâit la înregistrare datorat unei răceli, dar 
care imagine se păstrează fără a mai fi post-sincronizată? În acest caz, actorul va trebui să 
„refacă” inclusiv răceala respectivă din punct de vedere sonor, adică să reproducă identic 
caracteristicile glasului său aflat în acea stare, chiar dacă acum este într-o condiţie perfectă de 
sănătate. Altminteri obţinem tot un rebut. Un material ce nu va putea fi folosit, întrucât va fi 
lipsit de coerenţă: adică putem vedea un actor care, de exemplu, intră pe o vreme ploioasă 
într-o cameră, strănutând, tuşind, vorbind puţin răguşit şi, brusc, îi revine glasul când se 
mută în altă cameră, după care intrând din nou în prima încăpere, îi reapare răguşeala. Greu 
de crezut... 
 Actorul trebuie, de asemenea, să păstreze sincronul perfect între deschiderile propriei 
guri pe imaginea filmată, cu rostirea ulterioară a cuvintelor cât mai asemănător ca stare, dar 
aflat în faţa unui microfon. 
 Şansa actorului ce lucrează la dublaje sau la post-sincronizare este că poate auzi 
imediat rezultatul muncii sale, îl poate controla şi confrunta deîndată cu restul materialului 
cât şi cu imaginea, alături de regizorul de dublaj. Împreună ei vor hotărî asupra 
corectitudinii materialului atât din punct de vedere artistic, emoţional şi afectiv, cât şi din cel 
al sincronizării cu imaginea, după care se va trece la replica următoare sau la reluarea 
înregistrării, dacă rezultatul nu este cel dorit.  

Evident, pot fi situaţii când apariţia unei răceli în cursul unor înregistrări, poate duce 
la încetarea activităţii până la refacerea glasului actorului, deoarece nu mai seamănă cu restul 
personajului. Ce te faci însă dacă e vorba de un film în serial şi contractul prevede 
înregistrarea (dublarea) a cinci episoade pe lună? O răceală poate provoca întârzieri nedorite, 
episoadele nu pot fi gata la timp, televiziunile nu mai primesc materialele în ritmul necesar şi 
se poate ajunge la situaţia în care să nu mai poată continua difuzarea unui serial. Nu prea 
pare a fi de conceput aşa ceva, drept care iată încă un argument pentru o corectă igienă a 
aparatului vocal şi o întreţinere cât mai justă a acestuia. 
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 Şi tot acesta este unul din secretele folosite de marile studiouri la distribuirea 
rolurilor pentru dublaj într-o altă ţară, unde sunt preferate vocile cât mai asemănătoare nativ 
cu glasul actorului din filmul original, şi nu voci „construite” special pentru a semăna cu cea 
iniţială. De ce? Pentru că în cazul unei activităţi de durată, mai multe episoade sau un rol mai 
îndelungat, poţi pierde uşor controlul asupra propriului glas, poţi obosi şi renunţa la 
„artificiile vocale” construite pentru a semăna cu glasul iniţial. Un glas cât mai asemănător 
nativ presupune un punct de concentrare în minus pentru actorul respectiv, ceea ce îi 
permite să se concentreze mult mai lejer la restul sarcinilor legate de dicţie şi emoţie. Şi poate 
tocmai din acest motiv au existat ţări în care s-au dat probe timp de un an întreg, până să se 
aprobe o voce asemănătoare necesară pentru un dublaj. Aici se face diferenţa între produsele 
„de serie” sau „de consum” şi cele care reprezintă arta adevărată, unde nu încap niciun fel 
de concesii. 
 Concluzia tuturor acestor activităţi de reluare ulterioară şi, iar, de reluare, în faţa unui 
microfon, până la obţinerea materialului dorit, mă duce cu gândul către una din replicile din 
teatrul lui William Saroyan: „Omul are nevoie de multe, multe repetiţii ca să ajungă OM”. 
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Abstract: The explosion of the consumption of 
cyberspace emotional-symbolic products has 
profoundly influenced the stage communication 
classical formats, not only in contemporary subjects 
but also in stagings concerning subjects, let us name 
it „classical”. The multimedia imaginary follows us in 
the theatre even if before the performance starts „we 
(politely) close our phones and ipads”. Nowadays 
scenography and directing can’t ignore the - nameless 
and countless - formats of communication of our mind 
already living in cyberstage, spectators and authors.  
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Şocul produs de oferta noilor tehnologii în privinţa mijloacelor de comunicare a 
produs la nivelul teoriei media o criză. Majoritatea teoreticienilor, mulţi dintre ei dispunând 
de o relativ mică cunoaştere practică în zonele tehnicităţii acestor soluţii, au căzut pradă celor 
două extreme: pe de o parte extrema tehno-escatologică, cea care fără să explice explozia ofertei 
tehnice în această zonă o ia ca pe un dat în sine, adminţând entuziast un fel de supremaţie 
implacabilă a sistemelor tehnoumane şi reducând comunicarea la nivelul unor procese de 
transmitere de semnale între biosisteme prin intermediari tehnici, pe de altă parte extrema 
cealaltă, depresivă, care consideră această aparatură un golem, o sursă majoră de alienare, de 
inconsistenţă, de degradare a sacralităţii şi unicităţii gesturilor de comunicare interumane. 
Ecartul nuanţelor, între aceste două extreme, înmulţit cu cu cele două abordări limită 
posibile: cea optimistă, convinsă de un progres proteic al culturii umane şi cea pesimistă, 
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alimentată de toate argumentele teoriei decadenţei, ne dă o hartă a tuturor confuziilor şi 
exceselor posibile. 

Afirmaţiile parţiale ale fiecărui analist nu sunt totuşi de neglijat.  
„Numai ceea ce poate fi preluat de către diferitele media, numai ceea ce poate fi transmis – şi 

este transmis – există de fapt.” afirmă R. Maresch în Das Apriori der Offentlichkeit 46 sau: „rămâne 
în urma noastră numai ceea ce poate fi înmagazinat sau transmis prin diferitele media.”47, citaţi de 
Hans Ulrich Reck în stimulativul său studiu „Imaginaţia pusă în scenă – spre o antropologie 
istorică a media”48

Personal nu cred în explicaţia progresului tehnologic ca un automatism sau ca un 
rezultat al unor contribuţii „geniale” care au beneficiat de conjuncturi mai mult sau mai 
puţin favorabile. Nu este aici locul să deschidem o paranteză pe tema alegerii celui mai 
credibil model de antropologie culturală, dar este absolut evident că o întreagă societate în 
toate demersurile sale de cultură şi civilizaţie este confruntată cu acelaşi spectru de provocări 
în diversele tranşee ale „progresului” său, până la urmă fiind confruntată cu aceleaşi limite, 
propriile limite, cele ale propriului său imaginar colectiv. Voi da doar câteva exemple pentru a 
fixa punctul personal de vedere asupra acestei chestiuni. Iată-l pe primul: acordarea 
temperată a instrumentelor muzicale, calculul infinitezimal (Leibniz, Newton) sau dialectica 
transcedentului (Kant) reprezintă în esenţă acelaşi răspuns la aceeaşi problemă

, asupra căruia vom mai reveni pe parcursul acestui studiu. 

49: problema 
infinitului actual şi a infinitului potenţial, formulată de Aristotel în Organon50

                                                           
46 Die neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte 9/1995  
47 F. Kittler: Gramaphon, Film, Typewriter, Brinkmann & Bose, Berlin, 1996  
48 Wolfgang Muler, Viena , Leipzig, 1996) 

. Aceste trei 
răspunsuri, doar aparent distincte, pentru că soluţiile par a aparţine unor domenii diferite, 
conform schemei clasice de diviziune a profesiunilor şi competenţelor, au însemnat 
împreună cu multe alte cristalizări ale aceleiaşi epoci de după Renaştere şi Reformă, 
premizele aşa-zisei revoluţii industriale. Iată, în continuare, o posibilă susţinere a afirmaţiei 
de mai sus. Artizanal, mai mult sau mai puţin întâmplător, local, în contextul unor probleme 
foarte punctuale, europenii ştiau să facă roţi cu făcaie, dar pentru a face roţi dinţate, oricâte, 
de orice mărime şi tip de angrenare, ar fi trebuit să lucreze cu numere considerate de elinii 
epocii clasice „iraţionale”, să rezolve ecuaţii zise „transcedente”. Fixarea prin convenţia 
acordajului temperat a înălţimii notelor pentru anumite instrumente reprezintă în ultimă 
instanţă confruntarea cu aceeaşi problemă a infiniţilor mici, ca şi problema construcţiei pe 

47 F. Kittler: Gramaphon, Film, Typewriter, Brinkmann & Bose, Berlin, 1996  
48 Wolfgang Muler, Viena , Leipzig, 1996) 
48 Wolfgang Muler, Viena , Leipzig, 1996) 
49 (ele sunt cvasicontemporane la dinamica europeană a istoriei acelei perioade) 
50 Physica, Cartea III-a, cap. 7, Speciile infinitului, pag. 76 şi urm., Ed Ştiinţifică,1966 
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scară industrială de roţi dinţate de orice diametru şi tip de angrenaj. De altfel inconsitentul 
acordaj actual, luând ca reper convenţionalul 440 Hz şi nu frecvenţele naturale ale 
vortexurilor energetice umane (chakre), cum o făceau pitagoreicii şi o mai fac şi azi asiaticii, 
duce desigur la toxine energetice şi ... la tulburări emoţionale. 

Cu riscul unei ipoteze riscante, aş îndrăzni afirmaţia că probabil soluţia pentru 
remediul cancerului ar putea fi eventual găsită cu o abordare informaţională a problemei, 
adecvând datele la un astfel de model. De altfel, modelul aberaţiilor în transferul de 
informaţii între celule este deja recunoscut ca o explicaţie şi o măsură a mai multor afecţiuni 
ale normalităţii funcţionale care pot fi probabil numite toate, cu un titlu generic, cancer. 
Remediile încă negăsite ale cancerelor de tot soiul sunt alte feţe ale limitelor noastre de până 
acum şi pot fi depăşite eventual cu acelaşi nou tip de abordare. 

Nu în ultimă instanţă, aşa-zisa invenţie a cinematografului nu este nici rodul doar al 
unor contribuţii geniale cărora le facem hatârul să le pomenim numele în cărţi de istorie, 
ignorând altele, nu este nici simpla prelungire a unor spectacole publice din familia teatrului 
de umbre. În sens major, cultural, invenţia cinematografului nu este îmtâmplător 
contemporană cu teoria relativităţii, cu utilizarea propagării hertziene pentru transmiterea 
de mesaje (radioul), sau cu atâtea „soluţii” propuse în arte care sondau oniricul. În sens 
major invenţia este o soluţie pentru reprezentarea sensibilă a mişcării, odată acceptat jocul 
relativ cu virtualităţi sensibile. Tema majoră la care a răspuns invenţia cinematografului 
acum peste o sută de ani a fost reprezentarea mişcării cu soluţia inspirată din analiza eleată51

Mai mult chiar, se afirmă că „deconectarea din procesul fixării datelor a gândirii 
abstracte – problematice – n-ar fi de folos, atât timp cât dispozitivele folosite nu reprezintă 
altceva decât desăvârşirea progresului tehnologic, ca automatism neafectat de istorie.”

 
a reprezentării ei, fotografierea secvenţială. De la reprezentarea mişcării la reflecţia asupra 
duratelor, a timpului nu mai este decât o chestiune de „punere în ecuaţie”  a  timpului şi a 
spaţiului. Multimedia actuală e doar soluţia tehnică pentru fluiditatea şi asociabilităţile 
gândurilor şi viselor noastre. 

Există teoreticieni ai media care consideră subiectul implicat în comunicarea mediată 
ca fiind total subordonat suveranităţii tehnologicului. Ritmul asimilării de informaţii, 
percepţia şi chiar modul de gândire al subiecţilor implicaţi în comunicare ar deveni după 
aceste teorii simple rutine, apendice ale tehnologiilor media, a facilităţilor de exploatare a 
mijlocului de comunicare sau de expresie scenică. 

52

                                                           
51 Imre Toth, AHILE, paradoxele eleate in fenomenologia spiritului, Ed. Ştiinţifică, 1969  
52 Hans Ulrich Reck, op. cit. 

, 
această afirmaţie deducându-se dintr-o aşa zisă „structură apriorică a media”. Personal, cred 
că materializările (soluţiile) tehnice sunt ulterioare viziunii din imaginarul uman, dar odată 
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edificate şi „date spre folosinţă” mai multor indivizi, comunităţilor, ele consolidează şi se 
reîmpământenesc, întocmai ca vegetaţia junglei tropicale.   

Structura şi funcţiunile diverselor media nu sunt însă rezultatul unei logici proprii a 
artefactului, dar aceasta tocmai pentru că totdeauna conţinutul şi finalitatea comunicării au fost 
cele care au contat în selecţia performanţelor acceptate social pentru diverse soluţii 
„constructive”, cuplate, desigur, cu premize apriorice ale sensibilităţii şi percepţiei umane. 
Nu întâmplător marile firme producătoare de echipamente sponsorizează experimentele din 
videoart (Nam June Paik, Ture Sjolander, Wolf Vostell, Kit Galloway, Allan Kaprow şi mulţi 
alţii), pentru că ele clarifică inconvenientele relaţiilor cu noile „obiecte” şi „metode”. Artiştii 
totdeauna găsesc o cale mai umană chiar în delir exhibiţionist.  

Criteriul real, cel care face efectiv selecţia diverselor soluţii tehnice este cel legat de 
firescul „punerii în scenă a imaginarului”. Aici se face cuplajul cu aşa zisul aprioric al 
condiţiei umane în zona percepţiei, a receptării şi a comunicării. Fireşte, verificarea nu se face 
la nivelul unei singure generaţii, chiar dacă ea se face prin indivizi, în ultimă instanţă prin 
fiecare individ. De exemplu generaţia care s-a întâlnit cu ordinatorul la vârstă matură, 
percepându-l ca un produs al zonei de preocupări matematic inginereşti nu va fi uşor 
dispusă să-şi formeze minimul bagaj de stereotipuri psihomotorii pentru a-l utiliza ca 
instrument de cercetare, creaţie şi comunicare, condamnând mental „obiectul” ca „modă”, 
snobism, alienare, golem şi sprijinindu-se pe adevărul parţial „dovedit” al fiecăreia din 
aceste alegaţii. Acceptarea automobilului ca necesitate comună, obiect de uz general destinat 
nu numai mecanicilor s-a făcut în mai mare măsură prin presiunea „standardului calitativ de 
viaţă” aparent social şi în orice caz într-un timp mai lung. Calculatoarele personale au dat 
buzna în viaţa unor oameni cu complet alte preocupări, fără ca aceştia să le fi perceput măcar 
aproximativ utilitatea pentru viaţa lor profesională şi chiar privată. Pentru aceştia nu există 
repere de conectare în memoria afectivă şi în imaginarul structurat, în lipsa unui anumit tip 
de experienţe perceptive în subiect. 

Calculatorul reprezintă o unealtă a vieţii profesionale. Ca atare, mai ales în ţări în care 
etatismul (socialist sau capitalist) a influenţat mentalităţile, el trebuie să-şi facă mai întâi 
apariţia în instituţii. În ţările liberale unde iniţiativa pleacă de la indivizi, unde societatea are 
structuri pentru a valorifica creativitatea individuală s-a putut mult mai uşor impune o nouă 
necesitate: aceea de personal computer. Abia prin multiplicarea însuşirilor de instrument de 
comunicare personală calculatorul se va număra printre uneltele de larg consum pentru 
întreaga populaţie care acceptă valorile atlantice de trai. 

Latura tehnică a media interferează numai cu prescripţiile tactice ale mecanismelor de 
punere în scenă a imaginarului pentru comunicare, nu poate afecta în profunzime valoarea 
simbolică a mesajelor communicate, fireşte în fiecare convenţie de reprezentare formală, 
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odată acceptată. Pe de altă parte nu putem desconsidera orice valoare antropologică a 
evoluţiei tehnice a media ca unelte. Noile media sunt valoroase în sens antropologic nu numai 
prin volumul imens de imaginaţie şi performanţă tehnologică pe care îl acumulează în sine, 
ca artefact, la sfârşitul unui lung lanţ de eforturi umane, ci pur şi simplu prin cuplajul firesc, 
acceptat, pe care îl pot face între atâţia oameni, furnizându-le căi şi soluţii atât de mult 
multiplicate apoi de gusturi, pretenţii şi opţiuni diverse. Ele condiţionează contextul 
experienţei umane şi expresivitatea comunicării ei. 

Teoriile tehnoide ale media pleacă sau ajung la premiza Războiului, a conflictului 
între diverşi cuceriţi şi cuceritori. Metoda derivării istoriei din prezent sau pentru „un anume 
viitor” nu e nouă sub soare. Desigur concurenţa, competiţia şi chiar războiul sunt constante 
ale vieţii, tocmai pentru că trăim printre resurse finite, sau relativ finite, dacă nu de altceva 
atunci măcar resurse finite de timp. Viaţa fiecăruia (în definiţia actuală a persoanei) e finită şi 
asta îl pune în conflict cu alte generaţii, viaţa fiecărei civilizaţii e finită, tocmai pentru că e 
viaţă arsă, consumă până la anumite limite nişte premize. 

Paul Virilio, poate cel mai incitant eseist francez contemporan pe tema aceasta, în 
încheierea ciclului l'Insecurite du territoire, l'Espace critique, l'Inertie polaire revenea profetic53 
asupra unui concept lansat încă în La Machine de Vision54

Inginerii pot concepe echipamente pentru media fără să ţină cont până în detaliu – 
dacă putem spune astfel – de subiectivităţile comunicatorilor, dar nu pot construi şi mai ales 
nu pot vinde nimic fără o referinţă privind utilizarea „subiectivă” a lor la interfaţa om-
maşină. Orice echipament utilizat în comunicarea mediată presupune implicit conceperea 
mediului respectiv ca fenomen de mijlocire. În ultimă instanţă mijlocirea şi medialitatea sunt 
percepute în acelaşi mod, aici fiind riscul şi justa măsură a alienării posibile, dar relativ 
parabile, a utilizării noilor tehnici de comunicare. Aici găsim explicaţia preocupării perverse 
a vânzătorilor de „cultură” în a imagina soluţii comode pentru uzul copiilor, dar şi 
„reacţiile” artiştilor în artele experiment video (toţi cei pomeniţi mai sus şi mulţi alţii). 

, conceptul de teleprezenţă. Anul 
publicării eseului despre inerţia polară i-a permis lui Virilio să-şi confirme intuiţiile mai 
vechi exprimate în Logistique de la perception – Guerre et cinema (ed. de l'Etooile, 1984). 
Războiul Golfului în care piloţii şi automatele lor aeriene de bombardament executau ţinte 
prezente pe monitoare, întocmai ca în jocurile de calculator sau ca în simulatoarele pentru 
instrucţie, a fost parcă o aplicaţie a avertismentelor lui Virilio, care atrăgea de mult atenţia 
asupra confuziei între virtual şi real reprezentate prin telemedia, dar care ne înconjoară 
fiecare în aceeaşi măsură. 

                                                           
53 ultimul volum în care se ocupă de optica cinematografică e semnat iulie 1989 şi publicat în 1990 
54 Paul Virilio, La Machine de Vision ed. Galilee, 1988 

146



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

Majoritatea „instalaţiilor” sunt scenarii de decompensare în raport cu noile mijloace de 
comunicare, dar sunt şi surse pentru soluţii sclipitoare de „umanizare” a lor. 

Mediul media a devenit el însuşi un univers de selecţie şi diferenţiere la graniţa punerii 
în scenă a imaginarului comunicabil. 

Media au fost mereu considerate tehnici de exteriorizare a interiorităţii fie că e vorba 
de conţinuturi sacre, cultice, fie că e vorba de forme desacralizate rămase doar în jocul 
esteticului. Dar „sufletul implantat prin metode tehnice este de fapt propagandă”, cum observă 
Ulrich Reck în articolul citat mai sus. Totuşi nu pot fi de acord cu excesul observaţiei citate 
de acesta şi aparţinând lui Norbert Bolz că: „acea parte, despre care credem că este interiorul 
nostru sacru, sufletul, este de mult în afară, implantabilă prin mijloace tehnice, capabilă să 
supravieţuiască într-o lume a media.” Este drept că o asemenea afirmaţie nu ţine atât de retorica 
teoretică cât de însăşi premisa oricărui demers propagandistic (indiferent de scopul său, 
inclusiv la nivelul cel mai jos al unei campanii comerciale). Sugestiile materializate în produse 
media creează în mediul media credinţe.  În cazul în care mediul reuşeşte ceea ce-şi propune, îşi 
poate da singur dreptate. Existenţa şi energia de propulsie a autoprovocării mediale produc 
aşa-zisul „efect de turbină” medială. O vedem şi ne distanţăm de ea în spectacolele excesiv 
tehnicizate, care pierd complet fiorul contactului uman, al întâlnirii cum aşa frumos o descrie 
Martin Buber. 

O nouă  pa ra digmă cultura lă  nu poa te fi prin nici un alt mijloc mai uşor „adaptată 
spiritului epocii”. Desigur media nu pot acapara toate discursurile simbolice necesare oricărui om 
dar putem spune că mediul media contemporane pare că ar dori să o facă. 

Aici este aspectul extrem de violent al însăşi naturii media contemporane, aşa cum 
sunt ele concepute şi dezvoltate. Violenţa şi cruzimea umanităţii medievale, atât de 
condamnată, o regăsim aici în noi şi în intimitatea noastră, îmbrăcată în alte haine. Dacă toată 
lumea e de acord că pacea este idealul, de ce continuăm totuşi să facem jucării pentru copii 
sub diverse forme de arme? 

Dar omenirea a mai depăşit astfel de provocări. Păstrând proporţiile şi amploarea 
efectelor ştim că atunci când istoria a devenit fie doar discurs istoric în anale, sisteme de 
registratură, clasificări, cartoteci şi colecţii de procese verbale, fie, la extrema totalitară 
„minister al adevărului”, umanitatea a găsit resurse să-şi conserve sacrul izvor de 
ingenuitate. 

Imaginarul „aesthetic correctness”, sugerat şi promovat prin media, are inevitabil, ca şi 
discursul istoric pomenit mai sus, opacităţile sale exact în locurile unde paralizează efectorii 
imaginativi. 

Teoriile tehnicizante ale media, concentrate exclusiv pe logica funcţională a 
echipamentelor, anulează sau pun complet în paranteză critica ideologiei comunicaţionale. 
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Ele presupun că o abordare subiectivă sau susţinută de o filosofie a istoriei nu poate 
interpreta noutăţi de acest fel. Iniţial, în anii 60, comunicarea a fost de multe ori redusă la 
modele simpliste venite din teoria transmiterii semnalelor, folosind algoritmi din teoria 
informaţiei, dar acest demers, care nu are o modelare a câmpului difuz al cunoaşterii şi 
reprezentării, nu este nici azi lipsit de atracţie în raport cu progresele modelării tehnice a 
reţelelor neuronale, care inspiră încă minţi pozitiviste. 

În extrema cealaltă sunt teoriile care absolutizează experimente şi chiar practici 
comunicaţionale deja acreditate şi acceptate. Autodramatizarea intensă realizată prin 
dispozitive care au o interfaţă ce poate crea percepţii de sine multiple, identitatea ca autosugestie, 
transgresând matricea fixă a corpului, materialitatea persoanei fizice, au condus la 
perspective conceptuale asupra media şi medialităţii care afirmă că „ar trebui să ajungem cu 
toţii îngeri”55. Aşa zisa abilitate a „întrupării” instantanee, a materializării voinţei puse în 
orice loc al realităţii fictive multiple, integrarea în sisteme de desene virtuale56

Media nu se identifică cu aparatele-suport atunci când realizează legătura între 
comunicare şi cunoaştere

, ne obligă la 
explicaţii făcute cu mai mult discernământ, fără a pluti în excese de superficialitate tehnică 
sau filosofică. 

57. De aceea ele nu pot fi identificate cu cultura pe care o presupun 
şi/sau o transportă, chiar dacă putem accepta afirmaţia lui Schmidt după care „cultura este o 
medializare explicită a media” (şi a felului de a le utiliza, aş adăuga eu, înţelegând prin aceasta 
nu numai educaţia de utilizator). Schmidt de fapt defineşte cultura ca „program al tematizării 
sociale a distincţiilor primordiale, asigurând continuitatea şi recunoaşterea sistemului 
dominant al unei societăţi, punând la dispoziţie programe cu capacitate de automodificare 
care fac posibile procese de învăţare pentru reprezentarea individuală a cunoştinţelor sociale, 
de relaţie şi recunoaştere a mediului înconjurător, de modelare comportamentală.”58

Critica fundamentalismului apodictic-tehnic al media (în sau de război), de pe aceste 
poziţii, nu implică înţelegerea media pur şi simplu ca instanţe atotcuprinzătoare ale culturii, cât 
mai degrabă axarea înţelegerii lor pe funcţia de diferenţiere. Ce-i drept, structura modernă a 
media schimbă modelele proiective ale realităţii pentru societăţile în care se exercită, pentru 
că acţionează direct asupra „programaticii imaginarului, activând sistemele de denotare şi 
regularizare simbolică a arhivelor.”

 

59

                                                           
55 M. Fassler, Gestaltlose Technologien? Bedingungen, an automatisierten Prozessen teilnemen zu konnen, 
Focus, Geissen, 1992  
56 M. Serres, La legende des Agnes, 1993 Paris 
57 Schmidt S, Medien = Kultur?, Benteli, Berna, 1994  
58 Schmidt, op. cit., pg.35  
59 Schmidt, op. cit. pag. 37 
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Hans Ulrich Reck pledează în articolul său (citat mai sus) pentru o perspectivă 
antropologică a dezvoltării media, arătând că acestea nu îndeplinesc condiţii abstracte formal 
teleologice tocmai pentru că prin elementele empirice încorporate ele sunt mijloc şi scop 
parţial, relativ, al unei (dezvoltări) evoluţii. Aşa cum antropologia istorică permite examinării 
omului şi mediului său să se transforme în discurs, produs cultural în sine, tot astfel punerea 
în scenă a imaginarului – istoria media ca scenă – ne descoperă problemele centralizării şi 
marginalizării, integrării şi dizolvării, limitării şi delimitării în câmpul valorilor simbolice 
reprezentabile şi reprezentate. 

„Mediul este, din punct de vedere conceptual „tărâmul de mijloc”, lumea ca 
intermediar (mijloc) în jocul centralizării şi re-ierarhizării” (H.U. Reck, op. cit.) afirmă 
autorul construind o argumentare spre o „ştiinţă a media ca derivat al ştiinţei artefactului”. 
Mediosfera „lumii de mijloc” acţionează ca formă de legătură continuă între reflexia 
dinamică (de reprezentare) şi încorporarea obligatorie (cum spun antropologii) a artificialităţii 
naturale aparente. 

Acceptând cea mai mare parte din observaţiile critice expuse mai sus, personal cred 
că pe multe planuri imaginaţia se concretizează medial şi poate la rândul ei să formeze 
media, deci că perspectiva pe care o propune Reck în care „ştiinţa artelor” 60  poate fi 
considerată o parte a ştiinţei artefactului61. De altfel Reck afirmă textual: „conform tradiţiei 
culturale imaginarul este o sferă a reprezentărilor, fie şi constrânsă de accesibilitatea 
modelelor mentale, un fel de articulare descriptivă a acestora, ceea ce corespunde 
înmagazinării simbolice sau penetrării realului, fără ca prin simboluri să considerăm 
acoperindu-se toată lumea întruchipărilor, a secretului întotdeauna aproape şi niciodată 
pătruns.”62

Concluzia extremă a lui Reck este că în ultimă instanţă antropologia trebuie 
construită pe un (proces) model al medializării pentru că în ultimă instanţă „în mecanismul 
reprezentării funcţionează întotdeauna logica încorporării”. Şi în continuare: „...aşa cum 
cultura, forţa motrice a naturii umane, interpretează natura pe măsură ce, conştient de logica 
funcţională a acesteia, alege şi pune în practică elemente selective de punere în scenă, tot 
astfel natura umană se află ca mediu între natura extra-umană şi cultură (nu atât ca mediu al 

 
Într-adevăr se poate admite că natura şi cultura au reguli izomorfe de încorporare a 

reprezentărilor, măcar pentru că percepem constrângerea „naturală” asupra culturii de a 
sublima arte-fact, care pe de altă parte, odată pus în scenă, deschide o nouă medializare. 

                                                           
60 ca ştiinţă a punerii în scenă a imaginarului; n.a. 
61 în sensul antropologic acceptat de autor; n.a. 
62 H.U. Reck, Imaginaţia pusă în scenă spre o antropologie istorică a media, Leipzig, 1996, pag. 13 
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muncii şi comunicării mediatoare, în sensul filosofiilor sociale ale lui Hegel, Marx, Hannah 
Arendt, ci ca mediu al unităţii integrate prin diferenţiere dintre cultură şi natură.”63

Este interesant că încă din 1967, deci cu mult înaintea realităţii mediatice actuale, 
Roger Caillois remarca în Jeux et sports

  
Fireşte aceste abordări sunt rezultatul observaţiilor asupra etapei actuale de 

dezvoltare a comunicaţiilor şi comunicării, în care putem deja vorbi de o mediosferă, care 
realizează o relativă sincronie, dar putem vorbi deja şi de o tele-prezenţă (încorporare în 
spaţiul apropiat a unor elemente de la distanţă), a etapei în care prin deconstrucţie istorică 
observăm că: pe de o parte antropologia este ea însăşi un mediu, iar pe de altă parte, tehnica 
se arată a fi un element esenţial al autodiferenţierii antropologice. 

Mediosfera „lumii de mijloc” este – aşa cum antropologia se autodefineşte ca oglindă 
a naturii umane – nu numai elementul esenţial de metabolizare al sferei antropocentrice 
umane, ci chiar marca însăşi a lumii (a unei anume lumi) pentru că prin ea se realizează 
scindarea între real, simbolic şi imaginar. 

64

1. F. Kittler, F., Gramaphon, Film, Typewriter, Brinkmann & Bose, Berlin, 1996 

 că „partea experimentală, ludică a medialităţii îşi are 
locul, din punct de vedere antropologic, nu numai în reprezentare ci şi în încorporare”, 
putându-se astfel explica stratificarea complexă a simţului de apropiere/depărtare, a tele-
prezenţei şi chiar a tradiţionalei „prezenţe teatrale”. Presupusul „aproape” al dispozitivelor 
coordonate bioelectronic suspendă simţul apropierii imediate, relevând dimensiunea non-
antropocentrică a medio-sferei. 

Aşa cum antropologia descrie faptul că omul îşi dezvoltă natura în mediul 
artefactelor, putem spune că antropologia media poate clarifica formarea fiinţei umane 
contemporane în şi prin media. 

Media nu trebuie însă considerate numai prin algoritmii, hardware, ustensile şi 
aparate, ci şi metafore, aşa cum afirma Marshal McLuhan în Understanding Media: „toate 
media sunt, de fapt, metafore eficiente, prin capacitatea lor de a transfera experienţe în forme noi”. 

Echipamentele de semnalizare sunt mai mult sau mai puţin modelate după rutine ale 
sistemului nervos central, deci prin procese de mediatizare putem prevede fără risc 
structurarea unei conştiinţe colective, cu imaginarul său cu distincţiile şi diferenţierile 
negentropice necesare unui organism viu. 

 
Referinţe bibliografice: 

2. Fassler, M., Gestaltlose Technologien? Bedingungen, an automatisierten Prozessen teilnemen 
zu konnen, Focus, Geissen, 1992  

                                                           
63 H.U. Reck, op. cit. pg.15 
64 Gallimard, Bibliotheque de la Pleiade, 1967  
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OMUL OBIŞNUIT ÎN SITUAŢII NORMALE65

- Trei dramaturgi români contemporani -  
 

 
Ion Mircioagă  
UNATC “I.L. Caragiale” Bucureşti 
ion_mircioaga@yahoo.com 
 
Abstract: Most of the Romanian contemporary drama deals 
with ordinary people being in ordinary situations. This 
paper aims to reveal some of the characteristics of such plays. 
The author tries to define a subtype of theatrical realism, (he 
calls it kitchen-realism), and emphasises the importance of 
the concept of “world stage”. The research of the histrionic 
dimension of the man is essential in order to understand 
reality, and to analyse theatrical realism. Finally, two 
dangers are noted that accompany the excessive concern for 
the common man and normal situations.  
Keywords: drama, ordinary, realism, reality.   

 
Ştefan Caraman e un dramaturg cu notorietate, premiat şi contestat, admirat şi 

criticat, publicat, invidiat, jucat. Printre piesele sale cel mai des reprezentate e „TALK SHOW. 
(Gabriela şi-a extirpat un ovar.)” – ceea ce îl miră pe autor căci, zice el: „n-a fost niciodată un 
text pe care l-am iubit. Fără motiv, fireşte. Iniţial a fost o povestire pe care nu am publicat-o 
nicăieri, niciodată. Nu mai ţin minte de ce am hotărât să o dramatizez şi, mai apoi, s-o 
abandonez în burta unui hard.”66

Subiectul piesei
  

67

                                                           
65 În articol sunt folosite materiale ce fac parte dintr-un volum în pregătire cu titlul (provizoriu): 
Realităţi la intersecţie. (nota autorului) 

, oricând actual, anume epuizarea cuplului, permite o discuţie 
despre magia întâlnirii. Magie, căci contactul autentic farmecă şi, în acelaşi timp, are o 
componentă tulbure, ceva diavolesc – în  măsura  în ca re ţine de un meca nism a cţiona t de 

66 Ştefan Caraman: Talk Show văzut prin ochii dramaturgului, în http://www.teatrul7.ro/talk-show-
vazut-prin-ochii-dramaturgului  
67 http://www.aol.ro/2002/03/galeria/galeriasc01.htm 
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îmbătătorul joc al ispitelor: o confluenţă împlinită are ca decor ideal umbra mărului din care 
Eva a primit fructul cunoaşterii, fruct ce a ajutat-o să îl seducă pe Adam.  

Miza unei încercări scenice cu „TALK SHOW” se poate închega în jurul multiplelor 
răspunsuri, fiecare valid şi niciunul satisfăcător, la câteva întrebări: când se întâmplă o 
(primă) atingere? de ce se petrece ea? cum eşuează? … căci Ştefan Caraman nu încearcă 
niciun moment să facă abstracţie de realitatea impusă de roadele oricărei întâlniri, crescute, 
toate, sub soarele decepţiilor. Autorul construieşte o imagine preponderent neo-naturalistă a 
vieţii în cuplu, reprezentare ce include cât se poate de firesc şi dimensiuni afective. Sursa 
lirismului rez idă chia r în a pelul persona jelor la un trecut frumos. Pentru a  nu împotmoli 
montarea în sentimentalism se impune şi o perspectivă de altă natură, poetică, asupra piesei, 
analogă celei a matematicianului Dan Barbilian: 
 

„E, Oul, celui sterp la fel,  
Dar nu-l sorbi. Curmi nuntă'n el. 
Şi nici la cloşcă să nu-l pui! 
Îl lasă'n pacea-întâie-a lui. 
Că vinovat e tot făcutul 
Şi sfânt, doar nunta, începutul.”68

Cum a fost întâlnirea bărbatului cu aceea care a devenit femeia lui şi a femeii cu acela 
care a devenit bărbatul său? Dramaturgul istoriseşte primul schimb de replici dintre ei, 
desfăşurat, pare-se, într-o sală de dans – nu se ştie dacă a unui cămin cultural sătesc sau a 
unui club fiţos dintr-un buric metropolitan; scriitorul nu precizează nimic, nici măcar dacă 
afară ploua sau era senin, aşa cum nu dă niciun indiciu legat de ceea ce s-a întâmplat după ce 
tinerii au ieşit din spaţiul vizibil. Ar fi fertilă pentru spectacol presupunerea că lipsa de râvnă 
a lui Caraman s-a născut din chiar neputinţa personajelor sale de a-şi aminti altceva decât 
vorbele şi senzaţia că muzica suna frumos. Infirmitatea soţilor nu s-a produs doar din 
deficienţe de memorie sau ca urmare a amarului de vreme ce separă trecutul de prezent, ci 
din pricina unor opţiuni primare: oamenii s-au obişnuit să fiinţeze într-o bucătărie mică, în 

 
 

Stratul poetic şi frumuseţea amintirii impun afirmaţia că, în cuplul ce face subiectul 
piesei, s-a modificat ceva important de-a lungul timpului şi acum acel ceva trebuie, iar, să se 
schimbe – de data asta, radical.  

Metamorfoza survenită, normală însoţitoare a vârstei înaintate, periclitează însăşi 
fibra umană; firesc ar fi ca imperioasa înnoire să creeze oportunitatea salvării. Din păcate, 
lumea noastră, mizeră, refuză mântuirea, nu acceptă nici frumosul, nici binele, nici dragostea; 
rămânem un univers mărunt, ce se bucură mic şi suferă uşor.  

                                                           
68 Ion Barbu, Oul dogmatic, în Joc secund,  Editura Cartea Românească, Buc., 1986, p. 49 

153



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

jurul unei mese, preocupaţi, normal, să se hrănească, să-şi îngrijească unghiile, să citească 
ziarul, să stabilească ce au de făcut cu economiile, să răspundă impulsurilor sexuale, să se 
certe-împace, să se abţină de la plâns, să râdă sfidător… Că negura ce ascunde începutul urcă 
din alegerile eroilor se dovedeşte aruncând o privire asupra prozei scriitorului (în esenţă, şi 
ea, o panaramă a crimelor cotidiene). 

Un chef se dezlănţuie într-un cort. O femeie 
profită de valsul „dameş” atacat de formaţia de ţigani 
(cinci inşi vitali, haioşi) şi îşi înfige cu îndrăzneală sânii 
în burta unui funcţionar de bancă. Când melodia se 
isprăveşte tinerii se aşează faţă în faţă şi ea se amuză 
lustruindu-şi pantofii pe pantalonii lui, anume la 
încheietura picioarelor. Toţi observă ce se întâmplă dar 
cei mai mulţi îşi văd de mâncarea din faţă, apoi se 
ocupă de „cotloanele largi ale măselelor, golindu-le de 
conţinutul urât mirositor. Paharele sunt duse la gură 
des şi temeinic, lichidul tare umple măruntaiele 
fierbinţi, se transformă în vapori care învăluie încet, 
încet creierii într-un nor înecăcios, aducător de 
primejdii.” 69

„Următoarele câteva zeci de minute nu mai respectă nimic din dialectica curgerii 
timpului; creierul reţine doar imagini fulgurante, flash back-uri în care cu greu se pot 
distinge detalii.”

 Bărbatul, copleşit de instincte, nu poate 
scăpa de imaginea sexelor ce ţopăie sau ocupă mesele şi 
conversează între ele; femeia trimite prin toţi porii 
semnale stăruitoare. Cei doi ies ca şi cum ar dori să ia o 
gură de aer.                                                                                Irina Cărămizaru în “Talk Show. (Reprise.)  

Gabriela şi-a (mai) extirpat un ovar”, Teatrul “7”, Bucureşti 

70

Viaţa unor astfel de oameni, obişnuită, merită arătată pe scenă pentru că în spatele 
unui gri subţire se întrevede destinul halucinant al fiinţei stranii ce-şi caută moartea şi al 
inocentei ei perechi, menită să ucidă. Înfăţişările lor trebuie ferite de capcana semnificărilor 
vituperante. A mânca, într-o bucătărie, la iarbă verde, în restaurant, constituie un gest 

 Picioarele se caută, gurile se muşcă, secreţiile se amestecă, dinţii se înfig, 
privirile se golesc de sfiiciune, ritmul atingerilor desfiinţează muzica, la final: întrebarea 
tipică a masculului nesigur de calitatea sa. 

                                                           
69 Ştefan Caraman, Nunta, în Trei starturi ratate, Editura Regală, Buc., 1999, p. 68 
70 Ibidem, p. 69 
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esenţial; lipsa sa de autenticitate generează mediocritate. Aceasta atrage atenţia 
dramaturgului şi ne pune şi pe noi pe gânduri.  

Soţul şi Soţia au uitat seara în care s-au cunoscut, au abandonat capacitatea de a se 
bucura, s-au lepădat de pofta de a vieţui; din trândăvie mizerabilă şi din mărginire trăiesc 
monoton. În albia piesei curge un fluid compus de echivocul stărilor,  intenţiilor şi 
sentimentelor umane. Pe lângă preocuparea pentru subzistenţă, un alt instinct fundamental 
animă lumea lui Caraman, cel al perpetuării, numai că rutina macină încrederea partenerilor 
în sexualitate; el îşi ascunde zadarnic şi caraghios lipsa de vitalitate în spatele brutalităţii – 
când ea i se oferă, renunţă la pretinsele lui dorinţe – iar ea poartă neîndemânatic masca 
bunei-creşteri, în spatele acesteia văzându-se chipul trist şi ridicol al nevestei obosite. 
Epuizarea alimentează tensiuni devenite cronice şi izbucnite, acum, tocmai datorită lehamitei. 
Cei doi nu se mai iubesc, în schimb se urăsc profund şi intensitatea vrăjmăşiei întreţine într-
un fel aparte cuplul, pe de o parte, iar pe de alta generează momente ce pot fi catalogate ca 
expresii ale afecţiunii. Soţia se preocupă de frumuseţea ei şi, vrând să fie provocatoare, 
devine adesea caraghioasă. Lui îi e lehamite să-i atragă atenţia că-l agasează dovezile ei de 
tandreţe –  felul în care îi masează spatele, dorinţa de a-l muşca de lobul urechii, mania de a i 
se aşeza pe genunchi – şi se rezumă să mârâie convenţional pentru a-şi manifesta satisfacţia 
prefăcută; iar când jocul îl oboseşte mormăitul virează în semn de furie.   

„TALK SHOW” este o comedie aparte, căci umorul se naşte din suprapunerea 
insolită a detaliilor de viaţă şi se nutreşte din mâlul traiului diurn, ceea ce-i asigură 
verosimilitatea. Hazotragicul piesei pare influenţat de opera lui Mazilu, iar atmosfera e 
caragialiană (personajele înrudindu-se cu Leonida şi Efimiţa). Doi oameni obişnuiţi (fără vicii 
înfiorătoare şi nici însemnaţi de imposibile ţeluri spirituale) devin eroi căci nu numai că 
acceptă imposibilitatea de a continua să vieţuiască, ci înţeleg să şi acţioneze în consecinţă: el 
o înjunghie deoarece ea îl provoacă. Astfel Soţul şi Soţia se deosebesc de milioanele de soţi şi 
de soţii care, adunaţi în bucătăriile României contemporane, discută, pun masa, strâng masa 
şi, câteodată, îşi aduc aminte de tinereţe.  

Piesa impune „jocul fără plasă”: cere imperios interpreţilor să găsească şi să trăiască 
fără inhibiţii bucuria de a se scormoni, să lucreze nu atât cu depozite culturale cât cu 
propriile resorturi afective. Personajele nu au biografii; dificultatea realizării lor rezidă în 
anevoinţa actorilor de a săpa fără menajamente în propriile eu-ri, de a extrage de acolo ceva 
greu de bănuit chiar de ei înşişi şi de a crea cu asemenea materiale emoţie estetică. „Fii tu!”, i 
se spune câte unuia frământat de personajul pe care îl încarnează, dar ştie cineva cum anume 
eşti „tu”? 
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În comparaţie cu Ştefan Caraman, Nora Vasilescu e un nume mai puţin cunoscut. Se 
cuvin deci menţionate câteva date. A debutat în 1986 în „România literară”, sub pseudonim. 
A tradus, a scris proză, versuri, articole ştiinţifice despre folclor. Din 1990 până în 1995 a fost 
preparator la Universitatea din Bucureşti, unde a ţinut un seminar de folclor literar. În 1995 a 
aplicat pentru o Bursă Fullbright de cercetare în antropologie culturală la University of 
Texas-Pan American. A fost admisă, a plecat în SUA, unde locuieşte şi în prezent, şi unde, în 
1997, i s-a publicat la Toth Press, cel dintâi volum de versuri, „Daughter of King Lear.” Din 
1997 până în 2009, a asigurat, împreună cu Dan Iancu, apariţia primei reviste româneşti 
culturale pe internet, „AgoraONline”. 

În teatru a debutat cu piesa „Cu soarele pe piept”, jucată în premieră absolută la 
Teatrul Naţional din Iaşi. Situaţia de bază a fascinat întotdeauna atât civilul cât şi omul 
împătimit de teatru, căci se sprijină pe relaţia complexă dintre ceea ce se numeşte realitate 
cotidiană şi univers virtual. Scriitoarea dezvoltă conceptul baroc al fiinţei, întemeiat pe 
identificarea vieţii cu visul, a existenţei cu histrionismul şi a lumii cu scena. Jocul măştilor în 
epoca internetului obligă omul să înceteze „să creadă că ar exista ceva sub orice mască în 
afară de o alta,”71

Piesa afirmă neputinţa sentimentelor de a exista în strâmta viaţă de zi cu zi. Ratăm 
biografiile în acest neîncăpător spaţiu datorită neşansei, dar şi gloriei, datorită propriilor 
neputinţe, dar şi propriilor abilităţi, datorită obtuzităţilor celor din jur, dar şi generozităţii lor. 
Mai mult, sugerează autoarea, relaţiile dintre persoane contribuie la scăderea în demnitate 
ontologică a fiinţei umane. Mizeriile sufleteşti se potenţează când oamenii se adună. 

 ceea ce nu exclude autenticitatea personajelor.  
Influenţa postrenascentismului asupra Norei Vasilescu devine vizibilă în gândul 

fundamental al piesei: mai mult decât credem, vieţuirea noastră e condiţionată cultural, fie şi 
prin refuz; în definitiv, fiecare dintre noi produce, prin acte conştiente sau atitudine 
instinctivă, separarea discutată – între un câmp cenuşiu şi o deschidere spre rang spiritual. 

Filip, un economist dibaci, aflat la apusul primei tinereţi, a cunoscut în străinătate o 
fată care face fotografii. Întors în România vrea să-i scrie dar nu-l susţin nici capacităţile 
intelectuale, nici sensibilitatea. Îl roagă pe un prieten, Zeno, poet recunoscut, marcat de 
trecerea anilor, să-l ajute; promite să plătească şi modemul, şi linia telefonică… Între Zeno şi 
Roxana – aşa o cheamă pe fata de care Filip pare sincer îndrăgostit – circulă mesaje însă, de la 
un anume moment, schimbul nu mai poate fi controlat de omul de afaceri căci,  din pricina 
unor încurcături, el intră în puşcărie. Natura, intensitatea şi expresia ideilor ce umblă de la 
poet la Roxana şi înapoi germinează iubirea lor. Normele cotidianului, deosebit de puternice, 
îl determină însă pe bărbat să abandoneze conexiunile cu femeia de care e îndrăgostit. 

                                                           
71 Nora Vasilescu, Chipuri şi măşti în Caietul program al Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, 
stagiunea 2000-2010 
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Virtualul oferă problemei o soluţie, căci el are proprietatea de a conserva nobleţea oamenilor. 
Paradoxal, mai prielnice iubirii virtuale erau vremurile truverilor – azi, telefonul şi avionul 
pot satisface dorul, distrugând, astfel, fascinaţia. Acesta este motivul pentru care Zeno e 
fascinat de povestea lui Rudel, Prinţ de Blaye, poet îndrăgostit de frumuseţea Prinţesei de 
Tripoli, despre care i se povestea.  

Vorbim despre „Cu soarele pe piept” şi vorbim despre comunicare şi despre dragoste. 
În piesă e vorba despre doi oameni care se îndrăgostesc scriindu-şi. Relevând valoarea 
cuvântului, capacitatea sa de a emoţiona, forţa pe care o are în făurirea şi perceperea realităţii, 
textul îşi afirmă, în conjunctura teatrală actuală, originalitatea. Cuvântul e revalorizat în 
încercarea de a repune în discuţie importanţa expresiei. În primă fază, Zeno e preocupat de 
noutatea, calitatea şi intensitatea comunicării. Filip o iubeşte sincer pe Roxana; nu ştie să o 
spună şi, neavând la îndemână alte mijloace (mângâierile, dansul, posibilitatea de a oferi o 
floare etc.), simte că poate pierde dragostea abia înfiripată.                                             

Zeno se îndrăgosteşte de expresii, de fotografiile şi cuvintele Roxanei. De fapt, de 
expresii ne ataşăm. Felul în care este întinsă pielea peste muşchi şi oase, un zâmbet, o 
strălucire a ochilor, tot expresii înseamnă. Frumuseţea lor atrage. 

Legăturile cu piesa lui Edmond Rostand sunt vizibile. E de notat nevoia Roxanei (a 
femeii) de frumuseţe. Roxane îi cere lui Christian să-i vorbească despre iubire – să fie poet. 
Cyrano ştie foarte bine ce face în momentul în care-şi împrumută harul bărbatului iubit de 
femeia pe care o iubeşte. Zeno se implică în joc tentat de experiment. El nu mai lucrează, ca 
până să înceapă corespondenţa cu Roxana, pentru publicul abstract, ci pentru cineva anume. 
Va fi uimit şi încântat să observe că primeşte răspuns. Ce creator nu e sensibil la eventualele 
reacţii provocate de arta sa? Interactivitatea îl stimulează. Zeno se bucură că scrie şi, la final, 
cam asta îi rămâne: satisfacţia că a compus. Este, în această trăire, un oarecare cinism, întâlnit, 
în doze variabile, la marea majoritate a artiştilor. Zeno se iubeşte şi este îndrăgostit de arta sa; 
ca urmare nimic nu e surprinzător în faptul că-şi păstrează printurile, că citeşte şi reciteşte 
schimburile de mesaje cu Roxana, că se pregăteşte pentru a-i scrie – lucrând pe ciorne, 
meditând la un cuvânt sau la o frază, recitând o poezie a altcuiva. Îl doare când Filip îi umblă 
prin hârtii – cu dreptul, altfel întemeiat, al clientului-proprietar.  

Revenind la Rostand notăm că în piesa sa există o dimensiune absentă în „Cu soarele 
pe piept”, deoarece lumii noastre îi lipseşte eroismul. Filip este un om obişnuit, singura sa 
asemănare cu Christian rezidă în lejeritatea cu care, ambii, îşi recunosc limitele. Zeno trimite 
la Cyrano prin întâmplările trăite, dar nu pentru că ar fi belicos, şi nici desfigurat. Poate că e 
mâncău. În orice caz, simte plăcerea de a mânca, şi, mai mult, o preţuieşte raţional, o 
consideră parte a plăcerii de a trăi. Este la vârsta şi în situaţia în care nu i se contestă dreptul 
de a fi hedonist. Apreciază un coniac bun, o femeie frumoasă, un fotoliu confortabil.                                                                             
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Traseul său scenic permite reflecţii asupra raportului dintre creativitatea artistică şi 
experienţa personală. Când aceasta răvăşeşte cu adevărat, vitalitatea artistului scade. O 
alimentează experienţele altora şi poate de aceea e preferabil pentru un creator să trăiască în 
virtual.  

Lucru rar azi, piesa impresionează prin frumuseţe şi, concomitent, personajele trăiesc, 
sunt ofertante pentru actori: evoluează verosimil şi permit sugerarea unor destine. Prima 
apariţie a lui Filip este caracterizată de relaxare, stare favorizată nu numai de statutul social-
financiar, ci şi de inocenţa virusată de prostie. Ieşirea definitivă din scenă permite descrierea 
unei imagini a României reale, violentă şi grobiană. La rândul său, Zeno semnalizează lipsa 
de consistenţă a imaginii. Aparenţa bărbatului stabil, cam obişnuit cu succesul şi obosit de 
faimă, lasă loc izbucnirii 
instinctuale. Iubirea duce la 
abandonarea scrupulelor. Altfel 
decât Filip, o mistifică şi el pe 
Roxana; minte gardându-se cu 
afirmaţia că se adaptează - viaţa e 
mizerabilă, existenţa e iluzie, 
realitatea murdară. În final, 
disperat, îndrăgostitul se lasă în 
voia accentelor de brutalitate, se 
dezinteresează de normele de 
civilizaţie (a celor privind ţinuta 
de exemplu), îşi caută mântuirea 
în alcool. Nici un moment însă nu-
l părăseşte un anume tip de forţă: 
virilă, spirituală, magnetică.                                                                  Emil Coşeru în “Cu soarele pe piept”,  

                                                                                              Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”, Iaşi 
Am afirmat că Zeno mistifică. Piesa nu este doar despre dragoste, ci şi despre 

înşelătorie. Spaţiul virtual, ca şi scena, ca şi locul imediat, nu sunt aseptice, ba chiar 
favorizează ficţiunea. Iubirea presupune 100% sinceritate doar la biserică şi în romanţe. Este 
important momentul în care Zeno şi Filip discută despre eventualitatea ca primul să scrie, în 
locul celui de al doilea, Roxanei. Oroarea civilă de minciună intră în concurenţă cu minciuna 
justificată de pasiune. În numele iubirii şi din dorinţa de a seduce se minte cu nonşalanţă. 
Femeia minte când îl măguleşte pe bărbat cu scopul de a-i atrage atenţia acestuia asupra 
posibilităţilor ei de a-l înţelege. Bărbatul minte când îi cumpără flori şi-i copiază versuri, din 
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dorinţa de a-şi exhiba sensibilitatea. Din afara cuplului, minciunile par fie odioase, fie 
ridicole; dinăuntru, ele nu mai sunt înşelătorii.  

„Cu soarele pe piept” face parte din acel teatru ce refuză să întreţină iluziile. E o piesă 
a cărei melancolie derivă din morala basmului „Tinereţe fără bătrâneţe”. Zeno era pe punctul 
de a accepta crepusculul; Roxana îl face să-şi respingă, pentru o vreme, vârsta. La final el 
trebuie să înţeleagă că stăpânirea de sine e strict necesară în amurgul vieţii şi că 
înţelepciunea înseamnă a învăţa să renunţi. 

Zeno nu e marele artist. Gloria sa nu se propagă mult dincolo de cârciuma Uniunii 
Scriitorilor şi de revistele de specialitate. Este un poet care nu-şi pune probleme legate de 
destinul lui: e scriitor prin fibră, un om care a decis că scrie, nu contează că sunt multe şanse 
să se trăiască mediocru din asta. E un alt fel de scriitor decât cei pe care ni-i imaginam în 
şcoală, unde totul pare să se învârtă în jurul romanticilor. Zeno îşi construieşte arta. Putem 
spune că e un artizan, un ins de cultură, care face din erudiţie o unealtă. Nu bea excesiv, nu 
suferă de sărăcie lucie, nu are foarte mulţi bani; are premii, un apartament la bloc şi ceva 
parale de la Uniune: e puţin, dar se trăieşte decent, ba chiar poetul îşi poate permite un 
oarecare grad de neglijenţă în administrarea bugetului. Zeno e echilibrat; nu a fost aşa 
totdeauna, motiv suplimentar pentru a ţine la tihna sa. Arta lui nu presupune spasmul 
romantic; se caracterizează printr-o anume răceală. Poetul nu-şi strigă durerea pură căci ştie 
că poate să cadă în capcanele prostului gust. Opera de artă presupune rezervă, o sfială 
necuviincioasă, o pudoare rea faţă de sentimentele ce ating un grad important de intensitate. 
În momentele în care scrie pentru Roxana, Zeno e eliberat de simţământul că face artă; ca 
atare, se descătuşează – şi geniul din el se poate dezvălui. Zeno străluceşte. Până la începutul 
piesei el a fost un martor sensibil, educat, înţelegător, dar mulţumindu-se doar să 
consemneze. Filip îl împinge în mijlocul lucrurilor, îl obligă să abandoneze tipul de implicare 
olimpiană şi să trăiască arta. 

 

Din ce în ce mai mulţi regizori de teatru, cu precădere tineri, scriu texte pentru scenă. 
Unul dintre ei e Radu Dragomirescu, absolvent al UNATC. Şi-a susţinut examenul de licenţă 
la Teatrul „Act”, cu textul lui Oliver Bukowski, „Cum o fi”, piesă care atrage atenţia prin 
înşiruirea, ce tinde să devină derutantă, de situaţii contradictorii. Anecdota, şăgalnică, a 
favorizat plăcerea directorului de scenă de a folosi elemente de farsă cum sunt quiproquo-ul 
şi situaţiile încurcate. Spectacolul a avut succes, publicul apreciind felul în care Radu 
Dragomirescu aborda aspecte intime ale realităţii de zi cu zi, dar şi aluziile la chestiuni 
sociale stringente. 

Au urmat alte montări, în special la Teatrul Foarte Mic din Bucureşti. În paralel, 
regizorul a frecventat cursuri de scriere dramatică sub îndrumarea lui Nicolae Mandea. Piesa 
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„Lovitura” este rezultat al activităţii sale de masterand şi a fost pusă în scenă de autorul 
însuşi, la Teatrul LUNI de la Green Hours. Textul confirmă capacitatea lui Radu 
Dragomirescu de a provoca râsul; are toate ingredientele necesare unei astfel de scrieri, de la 
comicul de situaţie şi comicul de caracter, până la umorul absurd, trecând prin quiproquo şi 
comic de limbaj. 

Patru români aflaţi în Italia intenţionează să devalizeze un bancomat. Unul dintre ei, 
cel mai puţin înaintat în ani, drept pentru care e numit Puştiul, confundă un cardinal cu un 
homosexual şi îl scuipă. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere ale băncii, e 
preluat şi difuzat de televiziuni. Cei patru sunt, evident, speriaţi de posibilitatea de a fi 
identificaţi, dar imaginile sunt văzute de copii care fuseseră abuzaţi de cardinal; astfel, din 
potenţial delincvent, Puştiul devine erou. 

Niciunul dintre cei mai înaintaţi în vârstă nu priveşte cu ochi buni prezenţa 
juniorului în grup, dar el e nepotul lui Parfum, atotputernic şi nevăzut boss, aşa că 
nemulţumirile se exprimă doar sub formă de bombăneli. Ca urmare Puştiul, candid, agresiv 
şi nătărău, face ucenicie şi, totodată, se bucură că vede locuri diferite de cele de baştină. Este 
un încurcă-lume, trimis să se maturizeze în străinătate. Vrea să se facă util şi, aspect periculos 
din punct de vedere al misiunii pe care au cu toţii, este un rudimentar cu puternice principii 
etice. A fost crescut într-un vârtos spirt tradiţional. Amintirea caprelor din locul din care a 
venit îi trezeşte melancolii iar apropierea unui eventual homosexual îi întunecă minţile. E un 
om al naturii, se conduce după senzaţii, e atent la vitrine, dar şi la cer, la fetele frumoase, dar 
şi la stolurile de porumbei din faţa catedralelor.  

Grupul e călăuzit de un fotbalist eşuat, căruia i se prevedea ratarea încă de când era 
la juniori. A rămas, din acea vreme, cu o înţelepciune de tip competiţional („gândeşte ca un 
învingător!”72) şi cu amintirea cuvintelor des repetate de antrenor: („e mult de muncă…”73

                                                           
72 Radu Dragomirescu, Lovitura, text inedit 
73 Idem 

). 
Şeful – normal, aşa i se spune – e un dâmboviţean infatuat tipic: ţine cu dinţii de aparenţele 
autorităţii sale; e o brută cu apucături de conducător de trib, care afişează simţul 
responsabilităţii şi nevoia de a gândi. A deprins câteva ifose noţionale şi şi-a însuşit o 
luciditate ce aminteşte de cea a unui fost premier român: în ţara noastră nu prea mai e nimic 
de furat – afirmaţie ce merită, desigur, discutată… Nu e clar dacă dorinţa de glorie sportivă  
l-o fi încercat vreodată, e însă limpede că, în prezentul acţiunii, nu-l chinuie decât năzuinţa 
de a se îmbogăţi repede, cu orice preţ, indiferent de mijloace. Afectează nonşalanţă şi, în 
conformitate cu fişa postului, fermitate şi încredere în sine, ceea ce face ca, uneori, să-şi 
trădeze uşoara nerozie. Se simte superior şi nu face eforturi să-şi ascundă dispreţul faţă de 
ceilalţi. 
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Tipologic, şi nu numai, opusul lui e Pesimistul, cu un început de studii şi, ca urmare, 
în bună tradiţie autohtonă, privit de sus nu numa i de Şef,  ci şi de Omul De Încredere a l 
acestuia: amândoi intuiesc că un grad suplimentar de instrucţie favorizează o doză mai mare 
de scepticism. Dacă bimbaşa a ratat o carieră de fotbalist, prăpăstiosul nu a reuşit să-şi 
termine studiile şi, conform cu poveţele tatălui său, să ducă o viaţă de om sărac, dar fără 
spaime care să-i tulbure somnul. Căpetenia e acel gen de concetăţean al nostru care nu ezită 
să folosească pentru numărul de înmatriculare al maşinii combinaţia de litere SEX; 
Pesimistul, vulnerabil prin chiar natura sa, preferă să treacă neobservat. Cele două personaje 
permit descrierea a două caracteristici mioritice: pragmatismul mărunt, similar cu şmecheria, 
şi cronica neîncredere în destin – căci, „ce e val ca valul trece”74

În planul semnificaţiilor cel mai important rost al Omului De Încredere e relevarea 
unei alte trăsături specifice spaţiului carpato-dunărean: nevoia de cârmuitor. Neghiob fără 
limite, Omul nu iese din cuvântul Şefului şi teoretizează cu aplomb nevoia de disciplină. În 
spatele doctrinei se află însă un deprimant raport al personajului cu eventuala posibilitate de 
a acţiona conform cu propria voinţă. Are nevoie de o autoritate care să îl derobeze de 
responsabilităţi; suportă greu libertatea. În schimbul scutirii de obligaţia de a gândi oferă un 
neîntrerupt cântat în strună – dus, adesea, până la o servilă îngânare. E greoi la minte, 
îngrămădit, brutal, un lingău abject: în raport cu cei slabi, nu-şi înfrânează cruzimea. Îşi este 
suficient şi, dacă-l sperie ceva, e necesitatea de a se instrui. E mândru de mărginirea lui. 
Ignoranţa Puştiului, care confundă ţinuta unui cardinal cu îmbrăcămintea unui homosexual, 
are corespondent mult amplificat în cretinismul Omului, care se exprimă tranşant: 
„Păcăliciul purta fustă. (…) Şi mai era şi roşie.”

. Puştiul, Şeful şi Omul său 
nu au învăţat carte: nu au avut şansă, nici nu i-a tras aţa. Vin din grupuri umane în care 
noţiunea de educaţie acoperă deprinderea de a fura sau, în cel mai bun caz, capacitatea de a 
da din coate. Pesimistul pare a se trage dintr-o familie în care, chiar dacă nu e cultivat 
respectul pentru normele morale, acestea sunt statornicite de teamă. Asemănarea cu felul în 
care religia îşi impune perceptele e puternică. Nu sunt deci surprinzătoare fragilitatea şi 
inhibiţiile mistice ale personajului şi nici nu miră  că frica  a vira t într-un fel de a fi 
particularizat de plăcerea maximă de a vedea viitorul în negru. Pe de altă parte, lipsa de 
încredere îi favorizează lenea şi această mixtură îl împinge spre zona socială în care-l găseşte 
desfăşurarea acţiunii. 

75

                                                           
74 Idem 
75 Idem 
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„Lovitura” a avut ecouri eterogene. „Textul scris de Radu Dragomirescu este, pe rând: 
o parodie care demască reflexele grobiene ale cetăţenilor români care au speriat Italia; o 
tiradă homofobă/anticlericală care poate fi înghiţită doar dacă-ţi aminteşti din cinci în cinci 
secunde că totul e un pamflet; o formă de umor importată din spectacolele de improvizaţie, 
unde replica de moment scapă de 
multe ori de sub control sensul 
ofensator al cuvintelor.” 76   Conform 
altor păreri e de apreciat invenţia 
verbală şi discuţia, pe ton relaxat, a 
unor stereotipuri „naţionale şi sociale 
(…). Textul nu se fereşte de cuvinte 
tari (personajele nu sunt, totuşi, nişte 
intelectuali), dar nu e vulgar.”77 Există 
şi opinii mai ferme. „Scrisă cu 
simplitate, în cheia unui realism străin 
de poncifele postmoderne devenite 
agasante, piesa lui Radu 
Dragomirescu e distractivă şi are 
farmec.”78

                                                           
76 Dan Boicea, Hoţie şi homofobie în 

 
Radu Solcanu şi Cristi Gheorghe  

                                                                                                          în “Lovitura”, Teatrul “7”, Bucureşti 
Importanţa textului poate fi găsită în situaţia sa de bază: aşteptarea febrilă. Se poate 

afirma că e vorba de o circumstanţă tipic românească – aşezarea nu tocmai comodă la o 
margine de trecere a timpului şi consumarea istoriei între planuri şi spaime. 

În prima parte a întâmplării imaginate de Radu Dragomirescu, protagoniştii 
nădăjduiesc că se vor îmbogăţi. Ca urmare, câteva dintre trăsăturile remarcabile ale relaţiilor 
dintre ei – dispreţul reciproc, dorinţa de a-l păcăli pe partener, suspiciunea etc. – sunt 
atenuate. În partea a doua, personajele speră cu disperare că vor putea fugi din Italia. Frica îi 
obligă pe urmaşii lui Traian şi Decebal să încerce să fie solidari. Din nou, natura raporturilor 
tipice dintre ei se estompează.  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/hotie-homofobie-  
77 Liviu Ornea, Două teatre de buzunar în Bucureşti în   - Numarul 662 - Februarie - 2013 - Arhiva - 
Observatorcultural.ro  
78 Natalia Stancu, Planetă de tânăr: Lovitura lui Radu Dragomirescu la Teatrul „7” în „Teatrul azi”, nr. 3-4, 
2013, p. 206-208 
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Acţiunea piesei se alimentează, la un nivel mai profund, şi dintr-o ciocnire între 
culturi. Acestea se diferenţiază nu numai prin vârfuri, ci şi prin felurile de vicii care le rod. 
Personajele sunt de extracţie suburbană – dacă nu-s chiar fugiţi de prin satele de baştină. Le 
repugnă homosexualitatea şi pedofilia; fură cu nonşalanţă şi dispreţuiesc studiul. Au o 
candoare care le permite convingerea că Dumnezeu, înţelegându-le nevoile, nu are cum să le 
trimită mesaje prin care să le anuleze obişnuinţa de a fura. Sunt mândri de obtuzitatea lor şi 
transformă neîncrederea (în ei înşişi şi în destinul lor) din maladie în înţelepciune. 

Organicitatea poveştii e asigurată de puternicul ei contact cu realitatea românească 
contemporană, caracterizată de lipsă de spirit şi sărăcie pecuniară. Tonul vesel favorizează 
punerea unor semne de întrebare: care e reprezentarea noastră în lume? acoperă imaginea 
adevărul? Se poate tăgădui opinia conform căreia România rămâne la periferia civilizaţiei? 
Se pare că nu. Căci ea nu are cu ce intra în lumea evoluată „în afară de ţărani, artă populară 
şi peisaj (de care nu e responsabilă). Dar cu ţărani nu putem intra decât pe poarta din dos a 
istoriei.”79

Locul acţiunii din „TALK-SHOW” e bucătăria. Se poate numi subtipul de realism pe 
care încercăm să-l conturăm, de bucătărie?  – fără nimic peiorativ în expresie! „În jurul mesei, 
la ceasul cinei, Soţul şi Soţia discută cu indiferenţă, căci discuţia de acum e repetarea atâtor 

 
 

Cele trei scrieri succint cercetate mai sus permit schiţarea câtorva trăsături ale 
pieselor româneşti contemporane – dar e obligatorie menţiunea că e vorba doar despre acele 
texte care pot fi înscrise în dramaturgia realistă. Se cuvine adăugat că, în ciuda mulţimii de 
studii şi dezbateri, sau, cine ştie? tocmai datorită numărului lor, noţiunea nu are un conţinut 
clar definit. Ca urmare, e preferabil să se vorbească despre realism ca despre o tendinţă care 
doar favorizează funcţia mimetică a teatrului, nu o impune. 

În „TALK-SHOW”, Ştefan Caraman nu doreşte cu tot dinadinsul să ofere o fotografie 
a cuplului în derivă. Textul e sinusoidal, ceea ce îngăduie relevarea obsesiei exercitate de 
momentul de început al cuplului. Finalul e plauzibil, dar inscriptibil în senzaţional – chiar şi 
în România, unde violenţa domestică ţine de prozaic. În schimb, în „Lovitura”, realitatea 
cotidiană nu e tăgăduită decât în ultimele momente ale desfăşurării ei. Trebuie însă amintit 
că piesa e o comedie evident influenţată de teatrul absurdului. 

Cea mai apropiată de realism ar fi, deci, „Cu soarele pe piept”. Intervine însă, în acest 
caz, condiţia de creator a personajului principal, înclinarea sa către ludic şi, mai ales, 
realitatea poetică în care se înscriu existenţa sa, în general, şi întâmplările ce constituie firul 
narativ, în special. Zeno trăieşte arta. Viaţa sa aminteşte de existenţa truverilor şi de poezia 
lor. Realismul piesei e departe de a fi condiţionat de realitatea comună. 

                                                           
79 Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Editura Humanitas, Buc., 1990, p. 51 
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altora anterioare, chiar dacă replicile lor mustesc de reproşuri şi provocări. E o hărţuială 
continuă, banală, asemenea banalităţii vieţii lor. Se provoacă reciproc, îşi caută nod în 
papură.”80

Realismul de bucătărie pare a fi un câştig al dramaturgiei; pentru ca beneficiul să aibă 
substanţă trebuie ca şi scena să înţeleagă conceptul, adică să admită că şi în bucătărie 
oamenii vor să se exprime, pot trăi sentimente puternice, au reacţii şocante etc. Procesul 
presupune, în primul rând, acceptarea realităţii teatrale ca entitate interdependentă cu 
realitatea cotidiană – altfel spus, înţelegerea lumii ca scenă. În consecinţă, se impune şi 
admiterea histrionismului ca dimensiune umană fundamentală. „Structurile teatrale ale 
comportamentului nu se reduc la duplicitate sau simulare (conotate negativ în limbajul 
comun)”

 Desigur, într-un fel e exprimarea cotidiană a unei femei frustrate, alta a unui poet 
obligat să constate că îmbătrâneşte, alta a unui adolescent plecat la furat prin cele 
străinătăţuri. Diferenţele dintre personaje sunt, neîndoielnic, infinit mai multe. În această 
discuţie ne interesează însă liniile lor de forţă comune: vorbesc normal, acţionează şi 
gesticulează, cu foarte rare excepţii, în conformitate cu legile fundamentale ale naturii. 

81

Importanţa rolului social, fie el impus, fie el asumat, are ca urmare dispariţia din 
textele contemporane a registrului de stare civilă. Soţia, Soţul, Pesimistul etc. sunt prezenţe 
ce dezvăluie tendinţa tipizantă a scriitorilor.  Chiar şi când au nume, ca Zeno, personajele 
amintesc puternic de modele. Autorii textelor doresc, pentru existenţele moşite de ei, o viaţă 
cât mai lungă şi cât mai puţin dependentă de contexte geo-sociale bine determinate. 
Preistoria piesei şi biografiile personajelor sunt evitate. Regizorul are mai puţine informaţii 
precise şi mai multă libertate. Dacă dramaturgul îşi poate permite să ofere doar o schiţă de 
personaj, directorul de scenă nu se poate sustrage datoriei de a se documenta folosind 
exhaustiv şi surse culturale şi realitatea cotidiană, iar în timpul repetiţiilor: realităţile 
actorilor. Obligaţia e generată de specificul spectacolului teatral, care se desfăşoară aici şi 
acum, şi care e mai mult decât concret. Reprezentaţia teatrală e viaţă, adică e şi materie: de la 

 şi e de bănuit că regizorii şi actorii atraşi de realism vor fi obligaţi să ţină cont de 
nevoia omului obişnuit de a se exterioriza, de a se face auzit, de a-şi controla postúrile, 
mimica şi gesturile, de a deprinde şi folosi paralimbajele. Mai mult: exercitarea funcţiilor 
sociale presupune plasarea într-un sistem de convenţii de natură teatrală şi asumarea unui 
rol. Interpretarea lui e condiţionată, adesea, de antrenamente şi strategii actoriceşti. 

Pe scurt, realismul contemporan presupune reprezentarea unor oameni obişnuiţi, 
adică a unor oameni care au conştiinţa histrionismului lor, în situaţii obişnuite, adică în 
situaţii guvernate de convenţii de tip teatral. 

                                                           
80 Mircea Morariu, Vinovat e tot făcutul! În 
http://arhiva.revistafamilia.ro/2006/10/cronicateatrala.htm   
81 Nicolae Mandea, Teatralitatea – un concept contemporan, UNATC Press, Buc., 2006, p. 74 
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undele sonore şi fotoni, la corpurile protagoniştilor; e drept, e materie cu viaţă efemeră care, 
asemenea luminii, nu poate exista în stare de repaus şi materie care, asemenea muzicii, nu 
are rost dacă nu are capacitatea de a emoţiona. Caracterul bine-determinat al artei scenice nu 
se poate nega şi, ca urmare, nici sistemul lui Stanislavski nu poate fi ignorat. „Se poate să nu 
fii de acord cu principiile lui Stanislavski, dar ele sunt ca legile lui Newton: absolut 
obiective.”82

Înclinarea dramaturgilor către reprezentativitate favorizează o densitate mărită de 
oameni obişnuiţi în piesele contemporane. Chiar şi un personaj ca Zeno, care se crede ieşit de 
sub zodia cotidianului, trebuie să-şi accepte limitele şi, ca urmare, normalitatea. „Să simţi 
muşchiul alunecând liber pe sub pielea moale. Să te-ntovărăşească peste tot mirosul. Spaima 
la fiecare pas că poate gripa asta e cea fatală.”

 

83

Tragedia de la Tanacu l-a interesat pe Andrei Şerban, a dat naştere unui roman, apoi 
unui mult apreciat film – nu unui text scris pentru scenă. „Virgil Săhleanu (n. 

 Generalizarea nu echivalează cu stereotipia. 
Există, e drept, cazuri în care tipizarea virează în lipsă de varietate, de pildă, când într-o 
piesă găsim Personajul 1, Personajul 2, … Personajul n-1, Personajul n, Personajul n+1 …; 
situaţia se schimbă şi avem de a face, în cazurile fericite, cu personaje extinse – ce se pot şi ele 
personaliza, fie în tradiţie stanislavskiană, pentru dinamizarea spectacolului, fie ca vectori ai 
luptei politice, aşa cum îşi dorea Brecht. 

Aşezarea în centrul scrierilor pentru teatru a omului obişnuit aflat în situaţii normale 
poate avea încă o urmare, mult mai periculoasă decât riscul limitării la şablon: încurajarea 
unei ciudate şi întristătoare tendinţe evazioniste a dramaturgilor români contemporani. 
Pieselor de teatru scrise după 1989 le lipsesc două ingrediente esenţiale: sensibilitatea la 
actualitate şi curajul politic. Ciudat. 

9 ian. 1946, 
satul Cacica, judeţul Suceava - d. 7 sept. 2000, Iaşi) a fost un lider sindical ieşean, asasinat din 
ordinul conducerii firmei al cărei sindicat îl conducea şi al investitorului extern care 
cumpărase pachetul majoritar de acţiuni.”84

                                                           
82 Lev Dodin, Călătorie fără sfârşit, trad. Cătălina Panaitescu, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”, 
Buc., 2008, p. 11 
83 Nora Vasilescu, Cu soarele pe piept, text inedit 

 Niciun dramaturg nu a investigat cazul – în ce 
măsură e reală afirmaţia mai sus citată? În fine, fostul prim-ministru Adrian Năstase a făcut 
puşcărie şi e element de principa l al unui scandal politic ce merită  un grad de interes mai 
mare din partea teatrului. Etc.  
 
 
 

84 http://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Săhleanu  
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Abstract: As predicted more than half century ago, the consumer society has been influencing human 
life and mentality and that includes the perception of theatrical art, too. The cultural democratization 
and the technological boom have a leveling effect on the 
impact of any cultural act. Publicity and the perpetual rush 
for novelty at all cost cause the existence to be deprived of 
any profound meaning. The present way of life - promoted 
by virtual communication and stimulated by euphoriants - 
have reduced the human being to the condition of superficial 
witness, incapable of focusing on anything, and seems to be 
concerned only to preserve the illusive state of well-being 
reached through the acceptance of the imperatives of the 
consumer society. It is in this social reality that theatre, 
surviving in spite of all the gloomy prospects preached by 
some, must find its own way of existing, between its 
classical foundations and the bombastic experiments of the 
present.  
Keywords: (hyper)consumerism, “mass-man”, neophilia, 
Gilles Lipovetsky 
 
 

De-a lungul istoriei umanității, teatrul, străveche artă de sinteză, a fost influențat 
constant de formele de organizare și de funcționare economică ale societății. În nicio 
perioadă, însă, schimbările petrecute nu au avut viteza și profunzimea celor din ultimul 
veac. Dacă secolul al XIX-lea a schimbat total stratificarea societății și a adus în prim plan 
tehnologia, secolul XX, mai exact a doua sa jumătate, a modificat complet percepția și 
motivația ființei umane, atât la nivel de individ, cât și la nivel de societate. Or mai presus de 
o analiză literară, filosofică sau psihologică a teatrului în sine, adresabilitatea sa este 
reprezentată - finalmente - de un spectator generic, în același timp beneficiar, judecător și 
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susținător al actului teatral. Schimbările de percepție suferite de acest tip de spectator pot 
lipsi spectacolul de teatru de una sau mai multe dintre atributele prezentate, de a fi 
consumat, înțeles sau finanțat. 

Termenul de societate de consum a apărut abia la începutul secolului trecut, dar 
sistemul economic la care ne referim a luat naștere mult mai devreme, atunci când 
dezvoltarea tehnologică, în combinație cu dispariția ierarhiei aristocratice, a permis accesul 
masiv al populației la diverse bunuri și servicii. În clasificarea istorică a consumismului, 
sociologul francez Gilles Lipovetsky85

Acest tablou general a fost descris și comentat în nenumărate ocazii, în accepția unei 
profeții împlinite a unor vizionari precum Ortega y Gasset sau Konrad Lorenz. Primul 
deceniu al secolului XXI a luat deja sfârșit și nu a făcut decât să confirme aceste previziuni, 
datând încă de la jumătatea veacului trecut. Societatea contemporană continuă să traverseze 
o perioadă de criză, iar lumea culturală cu care ne-au obișnuit mileniile de existență a 
omenirii, despre care am învățat și pe care am regăsit-o în moștenirile sale – este pe cale de 
dispariție. Moartea termică a simțurilor, văzută de către omul de știință Konrad Lorenz ca păcat 
capital al omenirii civilizate, este un adevărat proces de dezumanizare, ce amenință să ducă la 
dispariția nu numai a culturii noastre contemporane, ci și a omenirii ca specie

 distinge trei etape în motivația cumpărătorului: cea “a 
confortului”, cea “a diferențierii de statut” și cea actuală, “a hedonismului”. Etapa 
contemporană, numită și “hiperconsumism”, pleacă de la ideea că omul nu mai cumpără 
neapărat pentru utilitatea sau valoarea obiectului, ci pentru măsura în care acesta îi oferă 
senzația că se încadrează într-un scenariu propus, de viață fericită. Acest stil de viață, impus 
de dominația publicității și de dezvoltarea comunicării digitale, a spulberat toate tradițiile și 
motivațiile anterioare, impunând un individualism feroce, orientat exclusiv spre satisfacerea 
propriilor dorințe, combinat cu un narcisism direcționat spre modelarea fizică, spre 
prelungirea vieții. În plus, același Lipovetsky distinge o serie de paradigme ce descriu 
inteligibilitatea plăcerii și fericirii în societatea actuală: Penia (stimularea nevoilor sporește 
decepția și frustrarea), Dyonisos (paroxismul nevoilor multiplicate), Superman (competiția 
depășirii de sine), Nemesis (civilizația bunăstării intensifică sentimentele de ură și gelozie) și 
Narcis (cultul trupului și suprasolicitarea plăcerilor private). 

86

Ori această moarte termică emoțională se aplică întregului fenomen de receptare a 
artelor, în general, a teatrului, în special. Cauzele sunt multiple. În primul rând, este vorba 
despre starea de angoasă socială – extrem de pronunțată și în plin proces de intensificare. În 
al doilea rând, creșterea exponențială a influenței mijloacelor de comunicare în masă a 
condus, paradoxal, la o eterogenizare a publicurilor și la transformări majore ale audiențelor 

.  

                                                           
85 în vol. Fericirea paradoxală. Eseu asupra societății de hiperconsum, ed. Polirom, Iași, 2007 
86 Konrad Lorenz, Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, ed. Humanitas, Buc., 2001, pag. 130 
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– cantitative (număr de consumatori per gen de spectacol), dar și calitative (gust, preferințe), 
precum și la o puternică apetență a receptorilor pentru producțiile comerciale dedicate 
tocmai acestei mase. Nu în ultimul rând, este vorba și despre o anume pasivitate a 
consumatorilor de teatru / artă, o blazare a omului civilizat modern, considerată de același 
Konrad Lorenz drept adevărată boală culturală: oamenii blazați sunt necontenit în căutarea unor 
situații noi de stimulare.87

Ultimul sfert de secol a promovat o uriașă viteză de înnoire a produselor, de la 
automobile la parfumuri, de la electronice la vestimentație. Acest gen de neofilie depășește 
până și criteriile economice, cele mai multe dintre mărfuri având o predicție de eșec de 90%, 
fiind “îmbătrânite” și  distruse de noile modele. Prin extrapolare, oferta pletorică, dorința de 
rentabilizare rapidă, puternicele dispozitive promoționale au antrenat o reducere a duratei de viață a 
produselor culturale. Scurtarea timpului și-a pus amprenta și asupra ritmului realizării de opere 
spirituale.

  
Practic, această neofilie este urmarea directă a progresului tehnic deja amețitor și a 

dezvoltării mijloacelor de comunicare audio-vizuală. Pe de o parte, tehnica modernă permite 
contactul tuturor consumatorilor cu arta, perfect reproductibilă în prezent. Produsul artistic 
original este fotografiat / înregistrat / filmat, apoi multiplicat în serie și distribuit, astfel încât 
drumul acestuia către receptor intră în zona științifico-fantastică a “teleportării”. Iar sintagma 
“la un click distanță” își pierde caracterul de reclamă, ilustrând realitatea pură. Pe de altă 
parte, blazarea menționată conduce la o anume nerăbdare în înregistrarea stimulilor - în 
general, artistici - în special. Imaginile și sunetele se succed rapid, la intervale de ordinul 
fracțiunilor de secundă, iar montajul alert din videoclipurile muzicale și spoturile publicitare 
face deja legea în arta contemporană.  

În ce măsură aplică omul hiperconsumist cele trei atribute ale sale ca spectator de 
teatru? În ce proporție se combină calitățile de consumator, de judecător și de susținător al 
actului teatral? Tot de la studiul lui Gilles Lipovetsky putem porni într-o sumară analiză. 
 
1. Consumul 

88

                                                           
87 Konrad Lorenz, Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, ed. Humanitas, Buc., 2001, p. 55 
88 Gilles Lipovetsky, op.cit., ed. Polirom, Iași, 2007, p. 74 

 În acest domeniu este de exemplificat cazul industriei filmului, unde o producție 
medie își realizează încasările în cel mult două săptămâni, iar un block-buster în maximum 
cinci-șase. Sigur că piesele de teatru nu sunt modele de mașini, iar “celebritatea” clasicilor are 
un cuvânt de spus, dar este foarte posibil ca noile generații, crescute și obișnuite cu acest 
ritm, să nu își mai dorească decât experiențe noi, fiind atrase doar de curiozitate și nu de 
esența artistică a actului cultural. Este deja un fapt binecunoscut: banalitatea plictisește, iar 
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pentru a ne bucura cât mai mult de lucruri avem nevoie de ceva neobișnuit, de surpriză, de 
un anumit grad de noutate. 

În continuă concurență cu oferta agresivă a altor manifestari publice - artistice sau 
sportive - și cu varianta din ce în ce mai extinsă a izolarii hedonistice în lumea digitală, 
teatrul pierde pe de o parte și câștigă pe de alta, din cauza / datorită aceluiași motiv (văzut 
ca handicap sau ca atu): participarea nemijlocită a spectatorului la actul teatral. Experiența 
spectacolului de teatru este aproape imposibil de reprodus prin mijloacele digitale actuale, 
dar aceasta nu înseamnă că aceia care se identifică deja cu realitatea virtuală nu ar putea fi 
mulțumiți și de o experiență “la mâna a doua”. Pentru a diversifica oferta, spectacolul de 
teatru nu se mulțumește doar cu sălile dedicate, ci se adaptează la cluburi, baruri sau alte 
spații așa zis “neconvenționale”, locuri în care poate să iasă în întâmpinarea spectatorului. 
 
2. Înțelegerea 

Toate aceste schimbări în societate au creat și tipare diferite de percepție a actului 
artistic. Vechile etaloane ale catharsis-ului se bazau pe o psihologie ce includea o filosofie a 
vieții, cu tradițiile și credințele ei, dar și o anumită atitudine socială. Chiar dacă gustul pentru 
“marile sărbatori” - organizate sau spontane - a reînviat în ultima treime a secolului trecut, 
iar rata crescută a consumului de droguri le apropie de anticele bacanale, hiperconsumismul 
individualist a pierdut latura dionisiacă a bucuriei. Omul nu mai vrea să își dizolve sinele 
într-o trăire colectivă, ci se mulțumește în a-și căuta satisfacțiile într-un mod separat și 
personal, deschiderea sa către lume având nevoie de stimulente. În prezent, recurgerea la 
droguri nu se rezumă la motivații hedoniste, ea este un fel de “automedicație” destinată să 
aplaneze dificultatea cuiva de a fi el însuși, de a se integra și de a comunica. 

De altfel, toată propaganda vizuală din publicitate se bazează pe sugerarea unei lumi 
perfecte, cu oameni fericiți, neatinși de vreuna dintre amenințările existenței. Din această 
lume nu poți face parte decât cumpărând produsul sau serviciul respectiv. Conflictele din 
piesele de teatru, analiza părților întunecate ale psihologiei umane, destinele prezentate sau 
capriciile sorții sunt lucruri ce nu au nicio legătură cu lumea surâzătoare și practică spre care 
este îndrumat consumatorul modern. Omul prezentului nu mai vrea să empatizeze cu 
probleme universale, oglindite prin personaje, ci vrea doar să privească prin gaura cheii la 
conflicte derizorii, mulțumit că propriile probleme rămân ascunse. De aici, poate, și succesul 
pieselor “felii de viață”, a producțiilor de tip “reality show”, în detrimentul ficțiunilor, sau, 
generalizând, a știrilor în detrimentul poveștilor. Această incapacitate îl îndepărtează de 
lucrurile profunde și, combinată cu neofilia descrisă anterior, îl face prea puțin sensibil la 
deschiderea către temele complexe ale vieții.  
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3. Finanțarea 
Ideea de consumism ar putea părea benefică pentru transformarea directă în bani a 

actului artistic. Dar sistemul comercial al artelor spectacolului a fost de mult subjugat 
psihologiei omului-masă al lui Ortega y Gasset. În general, succesul financiar a fost direct 
proporțional cu alinierea la gustul “public” sau la “modă”, presupunând obligatoriu rabaturi 
importante la profunzime. Pentru că teatrul se joacă de regulă în spații cu capacitate modestă 
(ca număr de spectatori), nu poate deveni sursa unor sume impresionante, precum 
manifestările sportive de masă sau concertele muzicale comerciale. De aceea, în mare parte, 
este tributar unor forme de susținere financiară - publice sau particulare, cu implicațiile 
aferente asupra repertoriului, nu neapărat în direcția satisfacerii gustului publicului, cât în 
împlinirea altor scopuri (“Clientul nostru – stăpânul nostru.”)  

În plus, epoca noastră este și una a mulțimii de “happeninguri” și de performanțe care, 
pulverizând țelurile frumosului și ale operei durabile, ridică principiul “fă orice” la împlinirea lui 
totală.89

Pe de altă parte, spectacolul de teatru nici nu mai asigură spectatorului satisfacția 
unei etichetări speciale a propriei persoane, o apartenență la o categorie, așa cum o fac 
sportul sau anumite genuri muzicale, unde cheltuiala participării la eveniment este 
obligatorie, indiferent de mulțumirea personală. Internet-ul, programele de editare de 
muzică sau de imagine au reușit ceea ce nici Cântarea României nu izbutise: de a demonstra că 
oricine poate fi artist și că, astfel, arta nu mai merită a fi remunerată. Din fericire, 
deocamdată, până și cele mai îndrăznețe montări teatrale folosesc totuși actorii. Spectatorul 
modern este nevoit să îşi plătească bilet. Pare că teatrul mai are o șansă. Chiar dacă operele nu 
mai sunt contemplate într-o atmosferă de reculegere, chiar dacă raporturile cu arta sunt tot mai 
supuse logicii nomadice a hiperconsumismului, nu e mai puțin adevărat că experiența estetică 
funcționează pentru tot mai mulți oameni ca un ingredient al fericirii.

 Abundența de producții silit moderne, menite să câștige critica sau festivalurile, au 
îndepărtat atât publicul real consumator de teatru, cât și pe cel neofit, interesat să descopere 
o nouă satisfacție. Procesul este similar modului în care muzica simfonică modernă și-a 
îndepărtat spectatorii, în pofida unei foarte justificate (din punct de vedere teoretic) evoluții.   

90

1. Connor, Steven, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, ed. 
Meridiane, Buc. 1999 

 
 
Referințe bibliografice: 

2. Duvignaud, Jean, Sociologia artei, ed. Meridiane, Buc. 1995 
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POVESTEA – O „CONSTANTĂ NEGOCIERE ŞI RENEGOCIERE A EULUI” 
– adnotări pe marginea câtorva texte semnate Goran Stefanovski – 

 
  
 
Oana Borș 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
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Abstract: The „story” of the Balkans is a 
saga of Eastern Europe. The ethnic-conflicts 
were always present between mix-nations 
who have lived here for centuries across their 
history. We were contemporary to the last 
explosion of Europe’s power keg, as the 
Balkans were called. But, in modern times, 
the sense of conflict is unacceptable to a 
certain part of today's society. In the literary world, there was a virulent attack against the ongoing 
tension. This is also the attitude developed by Goran Stefanovsky in his dramaturgical triptych: 
Sarajevo, Hotel Europa and Ex-Yu. The Macedonian author speaks about trauma, post-trauma and 
the attempt to reconciliation. In a world where the individual stories are crippled or changed from 
their original meaning, „a question always comes up”, says Stefanovski, using one of his character‘s 
voice: „If my father is part of one nation and my mother is part of a second nation which is in conflict 
with the first, then who am I?” 
Keywords: Goran Stefanovski, Balkan conflict, balkan dramaturgy, ethnic conflicts 
 

„În cea din urmă bătălie, viața mi-o voi da 
Pentru tine, oh Patria Mea! 

Știind bine ce dăruiesc 
Pentru tine, eu nu mă precupețesc.” 

Monologul lui Zoran de Goran Stefanovski 
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„Numele meu este Goran Stefanovski. (...) 
M-am născut în Republica Macedonia, care pe 
vremea aceea făcea parte din Republica Federativă 
Iugoslavia. (...) M-am căsătorit cu Pat, care este 
englezoaică. (...) Apoi, în 1991, a început războiul 
civil din Iugoslavia. Vieţile noastre s-au schimbat 
radical. Pat a decis că viitorul Balcanilor n-avea să 
fie şi viitorul copiilor noştri. Ei trei s-au mutat în 
Anglia. Eu am început naveta între Skopje, 
Macedonia,  unde aveam un trecut sigur şi o 
numeroasă familie, şi Canterbury, Anglia, unde 
aveam un viitor nesigur şi mica mea familie. Am 
început să trăiesc între cele două poveşti. «Ne-am 
pierdut povestea», i-am spus lui Pat. «Nu», a zis ea, 
«povestea ne-a pierdut pe noi».”91

Pentru Goran Stefanovski – „dramaturgul 
care personifică tot ce are mai bun dramaturgia 

macedoneană”

  

92

Sarajevo

, cum nota poeta și romanista Lidija Dimkovska, și ea reprezentanta aceleiași 
culturi –, povestea este „o interpretare”, „o reflecție, o viziune asupra lumii și a ta însuți, o 
lectură a trecutului și o proiecție în viitor”. Între căutarea/pierderea/încercarea de 
recâștigare a poveștii – poveste deplasată de la sensul ei odată cu existența războiului din 
Balcanii anilor 1990 –, își plasează Goran Stefanovski trei dintre piesele sale care, chiar dacă 
nu fac parte, stilistic vorbind, dintr-un triptic, sunt în esență imaginea în desfășurare a trei 
momente: trauma, post-trauma și încercarea de redefinire, de recuperare. 

93, piesă scrisă în 1993, aduce imaginea coșmarului unui oraș care s-a uitat pe 
sine „sub mia de grenade care cad zilnic” și  în care firescul este răsturnat: „viața este lentă și 
moartea iute”. „Concentrat maniacal asupra unui ideal circumscris şi dur, în fond, acela al 
identităţii naţionale”94

                                                           
91 Goran Stefanovski: Povești din Estul sălbatic. Antologie, traducere și prefață de Ioana Ieronim. Fundația 
Culturală „Camil Petrescu” – Revista Teatrul azi (supliment) prin Editura Cheiron Buc., 2010, p. 190 
92 citată de Ioana Ieronim în prefața Portretul dramaturgului la răscruce de timp și spațiu, idem, p. 9 
93 Balkan Blues: Writing Out of Yugoslavia. Edited by Joanna Labon, NUP, 1996, p. 191 
94 Baricco, Alessandro, Barbarii. Eseu despre mutație, Ed. Humanitas, 2009, p. 184 

, războiul fratricid a dislocat imploziv blocul comun dezintegrându-l, 
obligând la asumarea anormalității ca normalitate. În acest context, „din punctul de traumă și 
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perplexitate, spiritul încearcă să cuprindă insuportabilul: caută un punct de sprijin în povești 
arhetipale despre distrugeri din istoria omenirii.”95

Hotel Europa
, remarca și Ioana Ieronim.  

96

Dar Occidentul? Consideră că: „Estul nu mai e Sexy”. Afirmația, rostită la o întâlnire 
din cadrul unei ediții a Festivalului Internațional de la Hamburg, stârnește furia lui 
Stefanovski, care răspunde atunci prin eseul lui manifest Povești din Estul sălbatic. „Când 
anume am fost noi sexy? Cu alte cuvinte, Estul a fost sexy pe când nu era sexy? Când se 
zbătea sub jugul stalinist? Iar acum nu e sexy, când încearcă să devină sexy în sens 
occidental? Era sexy pe vremea când pretindea că e innocent şi naiv, dar acum are pretenţia 
că este sofisticat şi plin de experienţă, însă a încetat să fie sexy? Era sexy pe când era passé şi 
folcloric şi nu mai e sexy când vrea să emuleze Occidentul, să prindă ultimele isme?”  Și tot el 
îșI imaginează răspunsul. „Poveste. Continuitate. Soartă. Viaţă. Moarte. De ce sunt est-
europenii aşa de sumbri, de patetici şi paranoizi? De ce nu vă înveseliţi şi voi puţin. Treziţi-
vă! Lumea e un joc postmodern!”

 aduce în prim-plan o altă etapă, ulterioară. Aceea e încercării de 
redefinire în spațiul mai larg al Europei. „Eu cred că Europa este o casă comună, a tuturor.”, 
spune unul dintre personaje. Într-un hotel de gară, spațiu de tranzit „pentru emigranți și 
călători”, dar și între cele două plăci tectonice ale Europei, Estul și Vestul, cei care își părăsesc 
„povestea” sunt prinși la graniță. Încercând să se reinventeze – prin redefinirea după legile 
unui spațiu ce nu le aparține și căruia nu-i aparțin – sunt prinși, de fapt, în capcană.  Ei au 
venit inocent cu propria geografie și istorie şi încercă să  le a lă ture unor forme ce le sunt 
străine. „Singuri ne creștem fructele, ne cultivăm legumele. Acesta e pământ de acasă. L-am 
adus din țară special, în pungi de plastic.” Dar încercarea e sortită implacabil eșecului: „Nu 
mai știm unde e Răsăritul ori Apusul, din care vine Soarele cel dătător de lumină și unde 
apune el.”, spune apocaliptic unul dintre locatarii Hotelului Europa. 

97

 Între aceste piese-coperte, ambele a posteriori experienței războiului, dar plasate diferit 
pe axa timpului, se situează Ex-Yu

 

98

                                                           
95 Ieronim, Ioana, Portretul dramaturgului la răscruce de timp și spațiu, Goran Stefanovski: Povești din Estul 
sălbatic. p 190 
96  Dramaturgie contemporană din Balcani. Antologie de Andreea Dumitru, Fundația Culturală „Camil 
Petrescu” – Revista Teatrul azi (supliment) prin Editura Cheiron București, 2008, p. 145 
97 Goran Stefanovski: Povești din Estul sălbatic, p. 189 
98 idem, p. 95 

. Momentul desfășurării acțiunii: clipa imediat următoare 
traumei, atunci când adevărul devine singura necesitate a existenței. Cei trei protagoniști 
sunt toți supraviețuitori ai războiului. Povestea lor bloc comun, minată fortuit de conflict, 
este fărămițată de acesta în povești distincte, chiar antagonice. Întâlnirea post-traumă aduce, 
astel, față-în-față: victima, făptașul, dezertorul, în încercarea de asumare a unei noi 
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normalității.  Locul în care se întâlnesc este la fel ca în piesa precedentă, un hotel, leitmotiv în 
textele lui Stefanovski – spațiu impersonal, neutru. 

Maya, caută adevărul despre sinuciderea tatălui său. Sinucidere-alegere la alternativa 
implicării în război. Nikola, camaradul acestuia, este un fost participant activ și consimțit: 
„Patria m-a chemat, spune el. Am luat pușca, așa cum a făcut și tata înaintea mea. Eu cred în 
Dumnezeu. Am avut încredere în autorități.” Martin, tânărul, a ales fuga. Pentru el: „în 
războiul ăsta a fost drept să nu lupți.”  Și astfel, această piesă scurtă a autorului macedonean, 
vorbește concentrat despre vină și mecanismele ei ascunse, despre alegere, justificare și 
asumare. Alegerea la care toți au fost obligați, într-o formă sau alta, este foarte clară, pentru 
autor, prin personajul absent, Tatăl. Este cea dintre „legea universală absolută a 
comportamentului moral” (principiile metafizicii moravurilor a lui Immanuel Kant) și 
problema identităţii, privită ca rezultat al unei ordini superioare, ca un datum transformat în 
motivație prin diferență. „În conflicte pe baze identitare, cauza se manifestă printr-o 
combinaţie de poveşti cu substrat mistic, o logică  internă  de acţiune şi un model al 
diferenţelor de grup.”99

1. Barrico, Alexandro, Barbarii: eseu despre mutaţii, Ed. Humanitas, București, 2008 

, notează politologul Iulian Chifu. 
MAYA: Și dușmanul pe care l-au omorât cu toții? Doar trăim împreună în – cum  îi zicea, 
frumos – „Frăție și Unire”. Ei erau noi. 
NIKOLA: Așa a fost, da. D-aia ei s-au făcut dușmani: Știi că au piele între degete, la picioare? 
Ca rațele. Știai? 

Etichetarea duşmanului nu e negociabilă niciodată. 
NIKOLA: Ei nu sunt dezvoltați ca noi. Sunt un trib primitiv. Mai bine ca ne-am despărțit de 
ei. 

Istoria comună a acestor locuri prinse în „vâltoarea vrajbei ancestrale” (Tom Gallagher) 
transcende, însă, ideea națională și, astfel, traseele clare ale identității sunt aruncate în aer. 
Vina capătă o altă dimensiune, iar întrebarea Mayei va rămâne pentru totdeauna o rană 
deschisă:  „Dacă tata e unul de-ai noştri şi mama e de-a lor, eu ce sunt?” 
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DE LA AVANGARDĂ LA TEATRUL ABSURDULUI 
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Abstract: Placing the theatre of the 1950s in a wider social and 
historical context is still a challenge for theatre researchers, mainly 
because its most significant figures did not follow any common 
literary program. The “theatre of the absurd”, as Martin Esslin 
named it in his 1961 seminal study, represents a catalyst of various 
influences. This essay aims to highlight the paradoxical originality 
of this genre by pointing out some of the major influences it 
absorbed from the avant-garde movements that preceded it. 
Keywords: theatre of the absurd, avant-garde, Samuel Beckett, 
Eugene Ionesco, modernism, postmodernism  
 
 

Teatrul absurdului a fost şi rămâne un subiect controversat, atât în context cultural-
istoric, cât şi în planul teoretizării studiilor teatrale. Unii cercetători acceptă acest gen de 
teatru ca aparținând deceniului al şaselea, în vreme ce alții consideră că el descrie un curent 
început cu mult înaintea lui Beckett sau Ionesco. În mare parte, această dispută se datorează, 
probabil, faptului că marii autori ai absurdului nu au adoptat nici un program, ci s-au 
apropiat numai prin trăsături comune ale operelor. Numele de teatru al absurdului a apărut 
mai târziu, în 1961, în cartea cu acelaşi nume a lui Martin Essslin. El a fost cel care a dat 
naştere acestui termen rămas în posteritate. Însă, mulți au încercat să demonstreze 
apartenența acestui teatru la alte mişcări şi curente ale secolului XX. Mişcarea de avangardă, 
prin toate manifestările ei, transferă numeroase tendințe acestui catalizator de influențe din 
alte epoci care este teatrul absurdului. Acest fapt ne aduce la tema eseului de față: 
avangardele în teatrul absurdului sau influențele avangardei asupra acestui concept teatral. 
Eseul de față îşi propune studiul anumitor influențe avangardiste, precum şi al motivelor 
pentru care teatrul absurdului nu poate fi considerat teatru de avangardă.   
 O mişcare de avangardă presupune orice formă de artă opusă tradiționalului: o artă 
radicală, caracterizată de nevoia de a nega şi unită de această negație. Avangarda este 

178



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

caracterizată de o căutare neobosită a noului, iar reprezentanții săi, deşi aparțin unor 
ideologii diferite, sunt legați prin atitudini şi particularități estetice.100 Aşadar avangarda 
refuză orice tip de artă tradițională, iar avangardiştii aderă la această mişcare, diferiți în idei, 
dar uniți în scop şi mijloace de expresie. Prin toate mijloacele, avangarda a reuşit să destrame 
ceea ce arta încercase de secole să construiască: armonia reprezentării ființei umane. 
Avangarda este fenomenul modernist ce precede, în mod evident, teatrul absurdului, tocmai 
pentru că reprezentanții absurdului preiau doar anumite trăsături ale mişcării şi îşi pun 
amprenta originală asupra lor. În cartea sa dedicată teatrului absurdului101, Martin Esslin 
reuneşte o serie de autori, explică termenul şi proveniența sa. Astfel, teatrul absurdului este o 
oglindire a unei epoci ce are ca trăsătură specifică „sentimentul că certitudinile şi 
convingerile fundamentale ale epocilor anterioare s-au risipit, că au fost experimentate şi 
găsite necorespunzătoare”102. Absurdul caută să exprime lipsa de sens a condiției umane 
prin renunțarea la gândirea rațională şi devalorizarea radicală a limbajului.103 Noutatea pe 
care o prezintă absurdul constă, de fapt, în amestecarea inedită a mai multor mişcări artistice 
şi îmbinarea lor originală. Absurdul nu a apărut din neant, ci a fost o acumulare de direcții 
deschise până atunci. Esslin însuşi vorbeşte despre o anume „tradiție a absurdului”. Putem 
distinge acolo cele mai importante influențe din teatrul absurdului: teatrul antic, 
Shakespeare, avangarda, existențialismul, Nietzsche, Artaud, teatrul epic şi altele. Mai presus 
de toate, teatrul absurdului se naşte pe fundalul istoric al Celui de-al Doilea Război Mondial. 
Acest eveniment are cu siguranță o influență fundamentală ce determină apariția unui teatru 
care înfățişează întunecarea totală a ființei umane, lipsa unei rațiuni a existenței, nonsensul şi 
absența comunicării. Cea de-a doua conflagrație mondială, cea mai devastatoare din istoria 
omenirii, a produs marea criză a valorilor umane. Creația dramaturgilor absurdului este 
rezultatul experiențelor traumatizante din război, iar viziunea lor asupra omului se 
înfățişează prin dezumanizare. Aşadar, această experiență îşi va pune amprenta asupra 
tuturor influențelor din teatrul absurdului. Beckett a trăit efectele războiului într-un spital 
din Normandia, unde moartea îl înconjura din toate părţile. Întreaga operă a lui Beckett are 
ca temă ruinele: ale umanului, ale limbajului, ale cuvintelor. Pentru Ionesco războiul are, 
poate, o implicaţie şi mai profundă. La el, teatrul absurdului a fost puternic influenţat de 
manifestarea Gărzii de Fier în România, iar un lucru determinant este că „în Rinocerii [...] 
inspiraţia a fost o Românie tranfigurată în umbra monstruoasă a Gărzii de Fier”104

                                                           
100 Innes, Christopher, Avant-garde theater: 1892-1992, Ed. Routeledge, Londra, 1993, p. 5   
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102 Ibidem, p. 18-19  
103 Ibidem, p. 20-21  
104 Saiu, Octavian, Ionescu/Ionesco: Un veac de ambiguitate, Ed. Paideia, Buc., 2011, p. 25  
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Ionesco, implicaţiile războiului au reprezentat, în primul rând, ruptura definitivă cu ţara de 
origine, România, şi exprimarea prin teatrul absurdului a dezumanizării la care a fost 
martor. O influenţă avangardistă notabilă în teatrul absdurdului a avut-o Alfred Jarry cu 
„Ubu Roi” (1896), care a provocat un scandal imens în epocă. Strategia lui Jarry a fost 
gândită pentru a provoca publicul burghez şi a-i condamna propria natură. Ubu este un 
personaj care întruchipează natura animală a omului, cruzimea şi lipsa de compasiune faţă 
de semenii săi. Jarry deschidea o nouă epocă: teatrul de avangardă.105 Absurde în discurs, 
personajele lui rătăcesc, iar absenţa logicii şi haosul cuvintelor sunt rezultatul sufletului gol 
al eroilor ce trăiesc într-un univers dezarticulat. 106 Absurdul comic al personajului Ubu 
prefigurează clar umorul absurdului cultivat în piesele lui Ionesco, însă acestea sunt departe 
de copilăriile lui Jarry, de spiritul lui ludic. Teatrul absurdului gravitează în jurul ideii de 
comunicare fără nici un rezultat, a nonsensului, dar absurditatea fiinţei umane merge 
incomparabil mai departe decât teatrul avangardist a lui Jarry, care parodiază existenţa 
umană raportându-se la teatrul clasic. „Cântăreaţa cheală” poate fi un exemplu pentru 
influenţa lui Jarry asupra operei lui Ionesco prin tragicomicul ei, prin dorinţa autorului de 
ataca „«mica burghezie universală... personificarea ideilor şi a sloganurilor acceptate»”107, 
însă el realizează acest lucru prin tact şi simplitate şi nu încearcă să producă un şoc, ci să 
sublinieze lipsa de individualitate în contextul social. Aproape douăzeci de ani mai târziu, 
Guillame Apollinaire, inspirat la rândul lui de Jarry, pune în scenă „Mamelele lui Tiresias”, 
un vodevil ce transmite într-un stil grotesc un mesaj politic ce poate fi rezumat la 
repopularea Franţei puternic afectată de război şi emanciparea femeilor. Apollinaire propune 
un teatru modern şi cât se poate de simplu, utilizând mijloacele necesare pentru a produce 
un şoc spectatorului.108

                                                           
105 Esslin, Martin, Teatrul Absurdului, Ed. Unitext, Buc., 2009 , p. 319-320  
106 Balotă, Nicolae, Lupta cu absurdul, Ed. Univers, Buc.. 1971, p. 134-136  
107 Esslin, Martin, Teatrul Absurdului, Ed. Unitext, Buc., 2009, p. 129 
108 Ibidem, p. 323 – 325  

 Absurdului său îi este caracteristică o anumită simplitate în structură 
şi limbaj, dar nu are ca scop o tulburare a spectatorilor, ci mai degrabă înfăţişarea condiţiei 
naturii umane.  Influenţe notabile asupra absurdului s-au înregistrat şi din zona altor curente 
avangardiste precum dadaismul, suprarealismul şi cubismul. Fie că aceste influenţe provin 
din zona artelor plastice, din literatură sau artele spectacolului au avut un impact demn de 
menţionat pentru teatrul anilor '50. Ceea ce le este caracteristic tuturor acestor mişcări, şi 
separă totodată absurdul de ele, este nevoia lor exprimată de a nega, precum şi direcţiile 
clare şi programele manifest. Teatrul absurdului nu s-a definit niciodată ca mişcare.  
 Dadaismul fondat de Tristan Tzara s-a născut ca reacţie împotriva Primului Război 
Mondial, ca o necesitate morală de a amenda noţiunile fară substanţă ale timpului. Dar 
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protestul dadaist urmărea distrugerea unei lumi, negarea absolută a raţiunii, era împotriva a 
tot ce existase până atunci.109 Moştenirea pe care o lasă mişcarea Dada este parodia creaţiilor 
de orice fel, iar antiteatrul lui Ionesco va porni din tentativele dadaiste de distrugere ale 
universului estetic.110 Chiar Esslin distinge în Ionesco urme dadaiste ale dialogurilor pline de 
nonsens inspirate din piesa lui Tzara „Inima cu gaz”.111 Se remarcă aici şi o altă apropiere 
dintre teatrul absurdului şi dadaism: amândouă au apărut după al Doilea, respectiv, Primul 
Război Mondial. Există o nevoie de a se revolta în oamenii care supravieţuiesc unui 
asemenea eveniment, o dorinţă de a schimba totul în jur. La dadaişti s-a manifestat prin 
negarea violentă. Reprezentanţii absurdului au negat doar în mod indirect. Ionesco şi Beckett 
nu au publicat nici un program manifest şi nu s-au încrâncenat către nici o idee pentru că: 
„nevoia lor a fost una singură, dominantă: de a se exprima.”112    
 Teoreticienii suprarealismului au preluat denumirea de la Apollinaire, însă i-au 
atribuit o altă semnificaţie. Dacă Apollinaire vedea în suprarealism o încercare de a 
surprinde esenţa lucrurilor, pentru André Breton, cel care a publicat primul manifest al 
mişcării, termenul s-a concretizat în trecerea de la negaţie la afirmaţie, în căutarea unei 
soluţii pentru criza epocii. Suprarealismul reprezenta conştientizarea şi soluţionarea rupturii 
dintre artă şi societate, dintre fantezie şi realitate.113 Iraţionalitatea întâmplărilor din Primul 
Război Mondial zdruncină credinţa în raţiune şi în gândirea ştiinţifică, ceea ce îi determină 
pe artişti să se îndrepte către teme fantastice şi onirice.114 Cu toate acestea, suprarealismul a 
avut reprezentanţi de seamă în pictură şi poezie, dar nu a pătruns în universul scenic, nu a 
reuşit să se manifeste în teatru. Cea mai apropiată formă de teatru suprarealist a fost teatrul 
absurdului. O altă importantă mişcare avangardistă a fost cubismul: o viziune nouă asupra 
lumii, ai cărei reprezentanţi urmăreau organizarea datelor vizuale într-o sinteză a esenţelor. 
Programul manifest al cubismului susţinea ideea conform căreia geometria în artele plastice 
este parte a acestora precum gramatica în arta scrisului. Picasso, considerat iniţiatorul 
cubismului, miza pe o legătură directă cu realitatea văzută, pe înfăţişarea acesteia în 
concordanţă cu natura.115
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114 „Istoria Artei, pictură, sculptură, arhitectură”, Ed. Enciclopedia RAO, Buc., 2000, p. 276-277  
115 Micheli De, Mario, op.cit., p. 181-182  

 Picasso şochează prin modul său de a reprezenta chipul uman, 
spulberă toate noţiunile tradiţionale asupra imaginii fiinţei umane. El reuşeşte în 1907, prin 
„Domnişoarele din Avignon”, să revoluţioneze pictura şi, mai ales prin acest tablou, să se 
dezică de viziunea tradiţională asupra chipului femeii. Influenţele acestei mişcări sunt 
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vizibile în teatrul absurdului, ai cărui reprezentanţi au apelat la redefinirea aspectului naturii 
umane. Dar, la ei, totul este un rezultat al dezumanizării războiului, nu doar al redefinirii 
conceptului de reprezentare. Modificările ce apar în teatrul absurdului la nivelul identităţii 
umane şi anularea existenţei este la reprezentanţii acestui gen de teatru „un efect, nu o 
cauză”.116

1. Balotă, Nicolae, Lupta cu absurdul, Editura Univers, Bucuresti, 1971 

 Teatrul absurdului nu este o nouă formă estetică, ci o cultură în care experienţele 
trăite de umanitate devin definitorii pentru condiţia omului şi o modifică substanţial. 
Personajele absurdului emană o anumită durere, o suferinţă a existenţei, o lipsă a sensului, 
sunt mutilate din interior, nu din exterioritatea viziunii pictorilor cubişti.   
 Teatrul absurdului este un conglomerat de influenţe ale avangardelor care l-au 
precedat. Dar diferenţele, menţionate în acest eseu, sunt evidente. Ele marchează 
individualitatea şi originalitatea absurdului. Cea mai clară delimitare între avangarde şi 
teatrul absurdului este reprezentată de Cel de-al Doilea Război Mondial, ale cărui urmări au 
devenit sursa absurdului lui Beckett şi Ionesco. Durerea din personajele lor provine de acolo. 
O dată cu acest moment al istoriei teatrului, încetează tentativele de negare categorică a 
tradiţiei şi se naşte o perioadă de creaţie postmodernă, definită prin defensiva condiţiei 
umane ca rezultat al propriilor sale acţiuni. Teatrul absurdului preia semnale estetice de la 
Jarry şi Apollinaire, de la cubism, suprarealism şi dadaism, dar le amplifică substanţa 
filosofică, prin apropierea lor de o istorie aflată sub semnul sfârşitului. 
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Abstract: In this essay I intended to analyzed the visual aspects 
from one of the most imagistic play written by Samuel Beckett 
called Endgame. Starting with the idea of a cyclic time the 
author uses it and therefore, everything in the play has a certain 
repeatability, the actions can be counted. The situations can also 
be interpreted in a key of a ritual - an expression of the 
characters routine, of the humanity left adrift. In Endgame the 
ending does not really exist, the end is already there.  
Keywords: Beckett, ritual, image, the theatre of the absurd, 
existentialism 
                                      „Teatrul lui Beckett este locul unde totul  
                                  se confundă cu nimicul.” 117

Sfârşit de partidă este imaginea umanului descompus în integritatea sa. Asistăm la o 
dezintegrare voită a sentimentului, a echilibrului interior, a însuşi fizicului uman. Din 
indicaţiile pentru decor reiese expresia unui craniu uman – cele două ferestre mici din fundal 
cu draperiile trase descriu ochii, nişte ochi cu pleoapele închise – sau expresia chipului lui 
Ham, cu ochii acoperiţi de ochelari negri, semn al orbirii. Prin poziţia centrală a scaunului cu 
rotile – condiţia infirmităţii personajului – ar putea fi descrisă gura. Această imagine va fi 

 Marin Sorescu
 

 
În Sfârşit de partidă, Samuel Beckett alege să concentreze toate imaginile şi simbolurile 

obsesive ale operei sale. Poate că înaintea oricărei montări prima imagine vizuală ce s-ar 
putea contura, chiar din titlu, ar fi tabloul lui Edvard Munch, Ţipătul, pentru că aşa cum 
spunea Ludwig Wittgeinstein, ceea ce nu poate fi exprimat, poate fi arătat. La fel, Beckett 
arată prin imagine ceea nu mai poate fi comunicat prin cuvinte. Acesta este rostul ritualurilor 
din piesă. 

                                                           
117 Marin Sorescu, Revista Secolul XX- nr. 300, p. 47 
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susţinută într-un final de verbalitatea lui Hamm, vocea unei conştiinţe chinuite. Clov are o 
infirmitate prin mişcarea greoaie, înceată, în contrast cu celelalte personaje care sunt 
imobilizate – Hamm în scaunul cu rotile, Nell şi Nag prinşi, îngropaţi, în cele două lăzi de 
gunoi, simbol al mormântului. Beckett relevă imaginea infirmităţii umane tocmai „spre a fi 
văzută şi trăită fizic de actor şi spectator.”118

Obiectele acoperite de pânza albă dau impresia unui loc pustiit, părăsit, abandonat. E 
imaginea vidului, a sufletului, a omului uitat, pedepsit (după cum va spune Clov) în 
dimensiunea unui univers paralel – o cameră închisă ermetic, unde s-a pierdut orice noţiune 
a timpului. De fapt „pedeapsa e a cititorului (spectactorului), vârât din capul locului în 
labirint şi lăsat acolo, fără pâine, fără apă. Să urle, să se îndoiască pe sine, să fie profund, să 
fie superficial, să pipăie cu bastonul de orb marginile cuvintelor.”

 În urma unei influenţe artaudiene sugerată de 
colaborarea cu Roger Blin, reiese aici forţa şi cruzimea reprezentării scenice a corpului. 
Ritualul teatral e unul al cruzimii, al agresiunii. 

Acţiunea întregii piese se susţine din coregrafia mişcărilor şi a gesturilor, din 
prezenţa sau absenţa obiectelor, a corpurilor. Încă de la început, acţiunea se va transforma în 
ritual. Clov este cel care se mişcă în spaţiu şi dă sens de eveniment gesturilor. Astfel, apare ca 
un servitor ce îndeplineşte ordine stabilite dinainte. E executantul, marioneta, iar mai târziu 
aflăm că Hamm e stăpânul. Beckett construieşte un scenariu al gesturilor prin didascaliile ce 
descriu totul extrem de vizual şi urmăresc actorul asemeni unei camere de filmat. Imaginea 
se dezvăluie treptat. Clov execută totul într-un ritm propriu. Totul este calculat milimetric, 
există un ritm al cuvântului, al frazei, al dialogului. Acţiunile lui Clov par codificate: se 
învârte prin cameră, se uită la cele două ferestre, îşi ia scăriţa, ia cearşafurile care acoperă 
punctele cheie ale spaţiului (locul lui Hamm aflat în scaunul cu rotile, lăzile de gunoi), râde 
scurt cu accente de nebunie etc. Totul pare sâvărşit în cheia unui ritual, un ritual delirant de 
un schematism fără sens, mecanic, dus la extrem. Prin aceste detalii şi indicaţii scenice 
Beckett reuşeşte să creeze vizualul textului. Cuvântul creează metafora, metafora creează 
imaginea. Iar imaginea abundă de semnificaţii şi senzaţii tocmai pentru că este expresia unui 
ritual cu pauze lungi, cu tăceri care accentuează gesturile. 

119 Spaţiul scenic nu e 
delimitat, Beckett optează dinadins pentru această formulă preluată de la Artaud, de 
participare a spectatorului, de includere în formula de joc şi de aici sentimentul angoasant de 
prizonier în acelaşi vid claustrant cu personajele. „Când Beckett declară că suntem înghiţiţi 
de noroi, de nisip sau chiar înfundaţi în amfore, conştiinţa noastră înregistrează mecanic ca o 
bandă magnetică.”120

                                                           
118 Pierre Chabert , Secolul XX- nr. 300, p. 65 
119 Marin Sorescu, Secolul XX - nr. 300, p. 46 
120 Peter Brook,  Revista Secolul XX, nr. 300, p. 126 
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Ritualul gesturilor e menit a absorbi treptat spectatorul, prins în capcana unei lumi 
claustrante. Prin această tehnică Beckett oferă sălii o oglindă, pentru a crea tocmai o 
complicitate a publicului. Acceptarea mută a condiţiei umane, a destinului complex şi de 
neînţeles, imposibilitatea comunicării între oameni, lipsa 
de speranţă, singurătatea, alienarea, toate reprezintă teme 
preluate din gândirea existenţialistă. „În delirul 
universurilor paralele care se întrepătrund, prezenţa 
spectatorului se pierde. Căci, dacă tabloul este o oglindă, 
atunci el absoarbe fiinţa celui care priveşte.”121

Imaginea vieţii ca ritual antagonic morţii este condamnată şi de neconceput din 
perspectiva lui Hamm şi a lui Clov („Hamm: Tu nu crezi că a durat destul? Clov: Ba da! Ce? 
Hamm: Che... Chestia asta. Clov: Am crezut-o dintotdeauna.”). Pe de altă parte, e 
rememorată cu bucurie de Nell şi Nag, care revin nostalgic la ritualurile din tinereţe (Nell: 
Eram pe lacul Como. O după-amiază de aprilie. Îţi vine să crezi? Nagg: Ce? Nell: Că ne-am 

 O singură 
imagine domină scenariul textului: cea a ruinelor: Hamm 
– ruina actorului/autorului de altădată; Nell şi Nag – 
ruinele unei existenţe demult apuse; Clov – ruina omului 
alienat, dominat de neputinţa raţiunii; cuvintele – ruinele 
ca re nu ma i a u puterea de a  emoţiona ,  de a  comunica. 
Ruinele ilustrează ritualul lent al descompunerii.                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                            Edvard Munch, Ţipătul 
Există un ritual al jocului şi al repetiţiilor, pentru că, aşa cum derivă din titlu, este 

vorba doar de sfârşitul unei partide, nu a întregului joc. Se încheie o parte (Fin de partie), o zi, 
fiindcă în următoarea totul se reia. Istoria se repetă („Toata viaţa aceleaşi întrebări, aceleaşi 
răspunsuri... De ce mă ţii? Nu mai e nimeni altcineva. Nu mai e nici un alt loc. Şi totuşi mă 
părăseşti. Încerc. Tu nu mă iubeşti. Nu. Altădată mă iubeai. Altădată!”). Există un ritual al 
morţii puternic inserat prin repetiţia cuvântului (de 26 de ori), prin registrul stilistic al 
cenuşiului, prin câmpul semantic al cuvântului catastrofă („sânge”, „calmant”, „suferi”, 
„rău”, „omori”, „moarte”, „blestemat”, „părăsit”, „cioturile” etc). Beckett accentuează în 
Sfârşit de partidă un ritual al tăcerii conturat prin imaginea stărilor de anxietate, depresie şi 
apăsare născută din preponderenţa construcţiei negative a verbului („nu pot”, „nu mai e”, 
„n-am avut”, „nu ştiu”, „nu mai sunt”, „nu-i asta”, „nu-i nevoie”, „nu mai e nici un loc”, „nu 
poţi muri”, „nu e nici un motiv”, „nu mă plâng”, „nu mi-ai văzut”, „nu mai pot fi pedepsit”, 
„nu ţin neapărat”, „nu râdem”, „nu mai există natură”, „ne pierdem” etc.) 

                                                           
121 Octavian Saiu, Beckett. Pur şi simplu, Editura Paideia, 2009, p. 21 
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plimbat pe lacul Como. Într-o după-amiază de aprilie. Nagg: Ne logodiserăm în ajun. Nell: 
Logodiţi! Nagg: Ai rîs atât de mult încât ne-am răsturnat. Ar fi trebuit să ne înecăm. Nell: S-a 
întâmplat aşa pentru că mă simţeam fericită”). Ritualul însingurării se conturează în blazarea 
personajelor, în lipsa de sens a dialogului, în paradoxul cuvintelor, în absurdul unui limbaj 
care mai mult înstrăinează şi îndepărtează („Hamm: (...) Ah, oamenii, oamenii, trebuie să le 
explici mereu totul... Ieri! Ce va să zică. Ieri! Clov (cu violenţă): Va să zică o nenorocită de 
bucată de vreme. Folosesc cuvintele învăţate de la tine. Dacă nu-ţi mai spun nimic, învaţă-mă 
altele. Sau lasă-mă să tac.”). E evidentă aici imaginea shakespeariană a relaţiei dintre 
Prospero şi Caliban, ca ritual al dominării.  

Există în acest text şi nu numai, un raport perfect de complementaritate între cuvânt 
şi imagine, ce ar putea defini, într-un fel, stilul sau poate mai bine zis non-stilul lui Beckett. 
Din cuvânt sunt create imaginile, iar din imagini derivă mesajul, întotdeauna înţeles diferit, 
în funcţie de receptor. Rămâne, însă, acel strigăt existenţial, acea dorinţă fundamentală a 
omului de a se găsi pe sine „într-o lume nesigură în care graniţa dintre vis şi realitate se 
modifică mereu”122

 În final, imaginea-testament a creaţiei lui Beckett oglindeşte ritualul teatrului ca un 
„univers trăit în interiorul minţii şi al sufletului, un spaţiu ce îşi închide spectatorii în 
capcana lui, acolo unde ei suferă odată cu personajele, şi unde rămân până la final.”

. 

123

1. Beckett, Samuel, Sfârşit de partidă, Ed. Biblioteca Apostrof, 2000, trad. Ştefana Pop 
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CREDO QUIA ABSURDUM EST 
sau 

…pentru că absurdul e plămada din care suntem făcuți 
 
Maria Rotar 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
maria_rotar1@yahoo.com 

 
Abstract: Although apparently devoid of reason, the theatre of 
the absurd exorcises the moral and intellectual anxieties of an 
entire post-war generation of playwrights. To be or not to be, 
has always been the question. But what is the purpose of being, 
when we keep failing over and over again, when we have lost 
faith, and logical discourse, and the sense of our 
transcendence? – this is the question posed by the authors of 
the absurd. The resented lack of reliable meaning in the human 
existence is the tormenting source of this question. The theatre 
of the absurd is, thus, an honest attempt to accept the 
unacceptable.  
Keywords: the theatre of the absurd, the purpose of the 
existence, indetermination, nonsense, Beckett, Ionesco, Esslin 
 

În cercul strâmt al zilelor noastre, trăim sfâșiați 
”între oroarea de a trăi și oroarea de a muri.” 
                                                Eugen Ionesco 

 
Pentru a iniția un scurt periplu pe apele teatrului absurdului, în încercarea de a-i  găsi 

rezonanțele pe coardele altui veac, e firesc să pornim, contrar ”poeticii” temei în cauză, care 
proliferează discontinuitatea discursului logic, de la lema de dicționar, punct zero al oricărui 
temeinic demers cartezian. Iată cum însăși încercarea noastră sădește, dintru început, 
”neliniști”, prin încercarea de a cuprinde în forma rigidă a cuvintelor și a structurilor 
gramaticale, absurdul acut resimțit, dar, în esență, de necuprins. Așadar: 

Absurd, -ă (din fr. absurde, lat. absurdus): 1. care contrazice gândirea logică, care 
nesocotește legile naturii și ale societății, contrar bunului-simț; ilogic.  

187



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

2. S. n. Ceea ce este absurd. (Dex' 98) 
Atunci când, în 1961, Martin Esslin închidea în cercul aceleiași sintagme, pe Beckett, 

Ionesco, Adamov și Genet, nu s-a gândit cu precădere la forma discursurilor lor (care, prin 
excelență, conjuga disoluția eului cu dezintegerarea limbajului), cât la fondul acestora. În 
contextul unei lumi ce debordase marginile firii și firescului, nu opera lor nesocotise legile 
naturii și ale societății, ci ”natura” se întorsese parcă împotriva omului, spre a împinge limita 
alienării până la autoanihilare. Omul se-ntorsese împotriva omului, Europa era mutilată de 
război, iar istoria nepăsătoare și aproape cinică oferea cel mai cumplit tablou al deșertăciunii. 
Dumnezeu trebuie că murise, ucis chiar de om, de vreme ce spectacolul lumii rămăsese fără 
regizor, iar omul, iremediabil condamnat să fie liber întru nimicnicie. Absurdă devenise, prin 
urmare, chiar conjugarea omului în aceeași paradigmă cu lumea.  

 În condițiile date, fondul dramaturgiei absurdului, mai mult decât reacție la ceea ce 
se întâ mpla în lume, își are sâmburele în cea mai ”întrebătoare” dintre tristeți: ”care este 
rostul existenței umane?” Același fior al zădărniciei oricărei întreprinderi, a lipsei de sens a 
condiției umane, al imuabilei singurătăți, e resimțit cu acuitate în teatrul absurdului, precum 
în cel existențialist. Dar autorii acestui teatru mută, poate fără voia lor, paradigma pe scara 
istoriei. Dintre întrebările existențialismului, așadar, teatrul absurdului o păstrează pe cea 
legată de sensul ființării în contextul unui ”nou eșec al istoriei” (O. Saiu, Posteritatea 
absurdului). Acțiunea de a sfărâma orice contract cu realitatea devine, deci, imperativă. Și 
asta, pentru că nu mai există cerul în care să se oglindească lumea. Izvorul lumii a fost 
otrăvit. Orice act mimetic ar aduce cu sine moarte. Însăși imaginea individului, cândva 
îndumnezeit, trebuia făcută țăndări. Să ne gândim la avangaredele care au deconstruit orice 
formă subscrisă unei armonii de mult apuse (figurile lui Picasso, poeziile lui Tzara, 
caligramele lui Apollinaire, reveriile delirante ale lui Dali, etc.), și cărora, într-o mică măsură, 
dramaturgii teatrului absurdului se afiliază, dintr-o asemănătoare predispoziție sufletească, 
nu din nevoia de a continua o tradiție moștenită. 

Dacă la existențialiști, anxietatea și angoasa devin climatul perpetuu al omului lucid, 
care trebuie cu orice preț să-și demonstreze, prin ”lozinci” și teze, revolta, la exponenții 
teatrului absurdului se încearcă, parcă, o împăcare cu mersul derizoriu al istoriei. Asistăm la 
un teatrul non-demonstrativ care ”prezintă”, fără fard, cea mai crâncenă dintre deziluzii. E 
inutilă încercarea de a deconstrui lumea și de a o reasambla, în contextul în care legea 
Indeterminării devine normă. Imposibilitatea comunicării între eternul cosmic și umanul 
trecător devine legea  impla ca bilă  sub ca re se închea gă  ma i bine de trei decenii de pe la 
jumătatea secolului trecut. Revolta, se mută, astfel, în interior, iar omului nu-i rămân decât 
suspinele în fața imuabilului. Măcinat, deci, de morbul frământărilor metafizice, este de 
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neimaginat că teatrul absurdului ar fi fost măcar pentru o clipă născut dintr-o simplă 
cochetărie. 

Odată cu teatrul absurdului, nu intră, aparent, nimic nou sub constelația Thaliei. 
Structura logică a discursului fusese deja frântă, automatismele vorbirii, truismele, nonsesnul 
fuseseră proliferate de dramaturgii ce-i precedaseră pe cei în cauză (Jarry, Vitrac, 
Apollinaire), coșmarul iraționalului și anxietatea dusă până aproape de paroxism își reputase 
victimele (Sartre, Camus), spectatorii fuseseră ”violentați” și scoși din voyeur-ismul lor 
bolnăvicios, de lanțul de surprize ce năvălesc dinspre scenă spre sală (Marinetti, Campanile, 
Pirandello, Artaud). Și totuși, teatrul absurdului, conținând ecouri din toate cele de mai sus, 
nu încetează să stârnescă uimire. Uimire, pentru că din forme și structuri se mută în sensuri, 
în motivație pentru uzul non-formei, ce devine, în cele din urmă, marcă și semnificat. 
Schimbat și multiplicat unghiul de perspectivă, se crează un nou orizont de așteptare, urmat 
de o transfigurare a receptorului.  

A nu spune, în mod programatic, o poveste, a propovădui discursul non-narativ, 
tocmai pentru a sublinia imposibilitatea vreunei continuități a logicii și a ființei, acesta este 
marele merit al teatrului absurdului. Ba mai mult, camuflarea sub masca efectului comic a 
profanei condiții, îi redă, macăr într-o mică măsură, dimensiunea sacră a eliberării. Tragicul e 
contrabalansat, așadar, de comic, ascuns, deci, sub farduri zglobii. Râdem, dar parcă nu-i 
râsul nostru. (Pe câtă luciditate, atâta dramă.) Și totuși, fie el și amar, râsul e cel care face 
totul, parcă, puțin mai suportabil. Se face apel la umor, ca la un ultim accesoriu al ființei de 
dinaintea pierderii propriului sine. 
 Un staniu document al unei epoci a fost, așadar, teatrul absurdului. Mărturie a 
nimicniciei cosmice și a ultragiatei condiții umane. Dovadă a inadecvării noastre la legile 
imuabile ale firii. Dar și dovadă a inimaginabilei capacități a omului de a ființa, prin 
plăsmuiri diurne, universuri alternative. Teatrul absurdului nu este, așadar, o simplă 
emulație a acelora pentru care actul creației a devenit o nevoie la fel de fundamentală 
precum respiratul, ci o ”aventură a spiritului”124 ce caută cu înfrigurare o ieșire din criza în 
care a intrat ființa, sub auspiciile unui secol rănit: să găsească o formă care să corespundă 
dezordinii, aceasta este astăzi sarcina artistului, spunea Beckett.125

O ”ucenicie a morții” e teatrul absurdului. O uncenicie în sens purificator, pentru că 
figurând-o, (așa cum numim cu voce tare cele mai groaznice spaime pentru a le face mai 
puțin înfiorătoare), ne putem apropia mai teferi și mai împăcați de marea trecere. ”Eu unul 
nu reușesc să mă obișnuiesc. Nu, nu mă pot obișnui cu viața.“ (Beranger, în Rinocerii) sau 

 

                                                           
124 E. Ionesco, Note și contranote, p. 255 
125 Destăinuri, Secolul XX, 3/1968 
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”vreau să exist”, ”nu vreau să mor”, ”am să mor când vreau eu.” (Regele Beranger, în Regele 
moare) 

Întâlnire a omului cu sine este teatrul absurdului. Confesiune a unei interiorități 
(de)formate de mediu (al exilului asumat, al rezistenței, al reacției, al afilierii sau negării, al 
sângerării în tandem cu rănile lumii). ”Teatrul este pentru mine proiectarea pe scenă a lumii 
dinăuntru: eu îmi rezerv dreptul de a lua această materie teatrală din visurile mele, din 
anxietățile mele, din dorințele mele obscure, din contradicțiile mele interioare…”126

Teatru al teatralității e teatrul absurdului. Domnește anti-acțiunea, non-eroul, 
personajele lipsite de identitate și psihologie, într-un absurd joc al măștilor interșanjabile ce 
rămân, în esență, egale cu ele însele. În teatrul ratării oricărei deveniri, comunicarea e redusă 
la un schimb de replici reciproc ignorate. Până și cuvântul trebuie dus până la paroxism: 
”pentru a da teatrului adevărata lui măsură, verbul însuși trebuie întins până la limitele lui 
ultime, limbajul trebuie aproape să explodeze sau să se distrugă, în neputința lui de a 
cuprinde semnificațiile.”

  

127

1. Balotă, Nicolae, Lupta cu absurdul, Editura Univers, Buc., 1971 

  
Teatrul al imaginilor este teatrul absurdului. ”Teatru vizual”, în care importantă e 

înlănțuirea aberantelor fotograme, nu a cuvintelor, reduse, nu de puține ori, la simple 
onomatopee ori aliterații pline de nonsens.  

Loc de împăcare a omului cu sine și cu lume trebuie să  devină ,  în cele din urmă ,  
teatrul absurdului. Loc de tras învățături. Să nu uităm, că după cum bine e așezat în sintagma 
ce l-a făcut celebru, ”absurdul” e mai mult decât un biet adjectiv. E pandantul ce însoțește, 
îmbogățind cu sensuri, fie ele apocaliptice, substantivul oricărei deveniri. Aceasta-i lecția 
teatrului absurdului! Astăzi, când devenirea noastră e măsurată prin teatru, el restituie lumii 
noastre dimeniunea metafizică şi terifiantă a tragediei antice. Cel mai paradoxal și, poate, cel 
mai teafăr loc de mântuire este teatrul absurdului. Dătător de sens, prin însăși absența 
pretenției de a găsi vreodată vreun sens. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR TEATRAL ÎN 2013 

RECONFIGURARE NECESARĂ 
 
Acest capitol este rezultatul unei necesităţi de clarificare a principiilor după care ar 

trebui să se lucreze Teatru în învăţământul preuniversitar cu profil artistic, mai specific Arta 
actorului, fie că e vorba de filiera vocaţională sau de cea opţională, fie că e vorba de trupe 
independente sau de trupe ale liceelor, necesitate pe care o ştiam de mult, dar pe care nu am 
avut niciodată timpul necesar a satisfice-o, având în vedere activitatea noastră continuă, a 
profesorilor a căror articole le veţi regăsi în paginile care urmează, în liceele şi universităţile 
în care predăm. 

Capitolul, cu articole limitate de spaţiul revistei şi de timpul pe care l-am avut la 
dispoziţie, pentru că este o primă iniţiativă de acest fel, are o dublă menire: să readucă în 
atenţia profesorilor din preuniversitar principiile şi, implicit, metodica de lucru în studiul artei 
actorului/teatrului la nivel liceal, să readucă în atenţia profesorilor universitari necesitatea implicării 
lor în formarea formatorilor ce predau şi vor preda în preuniversitar. Poate, tocmai pentru că 
autorii au ocazia pentru prima dată să se exprime, atitudinea lor este una de subliniere a 
erorilor sistemului cu scopul însănătoşirii lui, acum, la 15 ani de la înfiinţarea claselor cu 
specific teatral.  

Veţi putea observa că profesorii de teatru din mediul preuniversitar sunt total de 
acord în anumite privinţe – cum ar fi aceea că orele de teatru trebuie predate doar de 
specialişti, absolvenţi ai universităţilor de profil şi sunt, totodată, în plină dezbatere în 
privinţa specializării acestora – unii susţinând primatul absolvenţilor de arta actorului ca 
profesori de arta actorului, alţii admiţând şi absolvenţii de regie şi chiar coregrafie, care ar 
trebui însă să deţină studii masterale de pedagogie teatrală. 

De asemenea, venim în întâmpinarea unei idei noi care a apărut ca urmare a unei 
colaborări între actualul Ministru al Educaţiei, domnul conf. univ dr. Remus Pricopie şi 
Rectorul UNATC prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni – idee ce vizează un proiect de 
reintroducere a cursurilor de teatru în liceu, utilizând tehnici specifice artei actorului cu 
scopul dezvoltării personale, formării caracterului şi îmbunătăţirii comunicării sociale.  

Ca o concluzie a Olimpiadei Naţionale de Arta actorului de la Galaţi, am propus 
Ministerului organizarea unei Conferinţe Naţionale a Învăţământului Preuniversitar de 
Teatru care să ofere ocazia întâlnirii, pentru prima dată, a tuturor profesorilor de arta 
actorului din mediul preuniversitar cu scopul dezbaterii, comunicării, formulării unei 
programe analitice unitare pentru fiecare grup de vârstă şi a îmbunătăţirii regulamentului de 
organizare a Olimpiadei.                                                                       lect. univ. dr. Mihaela Beţiu 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR TEATRAL 
SCHIMBARE DE OPTICĂ 

 
 
Mihaela Beţiu 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
mihaela.betiu@yahoo.com 
 
Abstract: The article is inspired by the participation of the 
author in the jury ruling for the Acting Olympics that took 
place in Galaţi, in April 2013. It is a presentation of the 
conditions regarding the acting education within Romanian 
high-school system. Romania has classes with a curriculum 
that includes acting in a lot of art-high-schools and clubs all 
around the country. The author is highlighting the principles 
and the appropriate methods for studying and learning 
acting at a teenage level, pinpointing the errors that occur in 
the process, from its philosophy to its procedures.   
 
Keywords: education through theatre, theatre high school groups, the art of acting/acting, 
process/success, experiencing/feeling, playing a game/playing a part, thinking/simulating, 
objective/subjective, improvisation/directing. 
 

Am făcut parte în aprilie 2013 din juriul naţional al Olimpiadei de arta actorului care 
s-a desfăşurat la Galaţi, în trei săli foarte primitoare de teatru şi concert, având concursul 
organizatoric excelent al inspectorilor şi al profesorilor de specialitate din Bucureşti şi Galaţi. 
Un maraton de 3 zile cu pauze foarte scurte, cu multă birocraţie de rezolvat (fişele de 
observaţie se vor eficientiza, sperăm, începând cu anul următor), cu un regulament stufos şi, 
pe alocuri, aberant, cu profesori coordonatori de nivel „olimpic” – unii!, alţii „în formare”, 
dar şi cu enorm de mulţi copii talentaţi din toată ţara.  

Juriul naţional a fost format exclusiv din profesori universitari: un profesor 
universitar doctor, un conferenţiar doctor şi patru lectori doctori – din Bucureşti, Tg. Mureş, 
Iaşi, Timişoara şi Galaţi.  
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 Vorbeam, mai sus, despre procentul mare de copii talentaţi din liceele de specialitate. 
Practic, doar cu câteva excepţii, copiii noştri „au talent”. Şi aici intervine problema esenţială: 
un tânăr adolescent simte o chemare către zona teatrală din varii motive – de la dorinţa de 
joc, de comunicare, până la dorinţa de a deveni vedetă – şi-şi urmează această chemare dând 
examen la un liceu cu clasă „de teatru” şi… „învaţă teatru”.  
 Sistemul educaţiei teatrale de nivel preuniversitar prezintă, în acest moment, o serie 
de aberaţii, dar şi câteva exemple fericite ce ar trebui să devină contaminante. Aberaţia 
începe însă acolo unde profesorii de nivel preuniversitar nu-şi pot adapta predarea nivelului 
de vârstă al elevilor şi predau ca în facultăţile de teatru sau, şi mai rău, lucrează ca-n teatru. 
Unele dintre spectacolele prezentate, ca şi unele prestaţii din concursul individual de clasa a 
XI-a şi a XII-a, erau exemplul negativ perfect din punct de vedere metodologic: „Aşa nu” s-ar 
fi putut spune. „Nu. Niciodată.” Şi totuşi se întâmplă mai mult decât o dată şi, mai grav, 
aberaţiile sunt recurente, fracturând dezvoltarea nu uneia, ci mai multor generaţii de elevi. 
 Acest „Aşa nu” se referă  la  un mod de lucru centrat pe profesor. Dimensiunea 
partenerială a relaţiei profesor-elev, cel mai mare câştig al pedagogiei moderne şi al 
pedagogiei teatrale în special, mai ales după aplicarea metodei Violei Spolin în şcoala 
românească de teatru, nu există în clasa multora dintre profesorii de arta actorului din liceu. 
Climatul, oricât de prietenesc poate, nu este unul bazat pe stimularea gândirii şi a 
creativităţii elevilor, ci unul bazat pe indicaţiile profesorului, indicaţii de cele mai multe ori 
regizorale, unele reducându-se la „zi aşa”, „stai aşa”, „zâmbeşte aşa” etc…. Acest mod de 
lucru determină solidificarea unei construcţii atât de puternice încât senzaţia era, privindu-i 
pe unii dintre elevi, că sunt asemenea unor melci care-şi cară casa în spate. În unele cazuri, 
construcţia era atât de puternică încât nu se mai întrevedea nimic din personalitatea celui 
care vorbea, lucru ce nu aducea niciun câştig artistic, ci, din contră, plictisea sau chiar 
respingea. Aceşti elevi, învăţaţi numai „CUM să spună”, fără a fi învăţaţi să gândească, 
devin şablonarzi, sclavii unor maniere de interpretare la cea mai fragedă vârstă şi, deseori, îşi 
ratează (sau li se ratează, mai degrabă) experienţele artistice ulterioare. 
 Dar ce înseamnă „a gândi” când vine vorba despre debutul în studiul teatral? 
Înseamnă a-ţi folosi efectiv această abilitate cognitivă aşa cum este ea dată de la natură şi 
exersată prin educaţie. Diferenţa dintre a gândi tu însuţi pe scenă şi a executa, între a procesa 
mental continuu încasând, prelucrând, optând şi a face este diferenţa esenţială care, dacă nu-şi 
înclină balanţa spre procesele psihice reale, nesimulate, poate face acest tip de învăţământ 
nociv. Ori, educaţia prin teatru este în mare vogă la nivel mondial datorită avantajelor pe 
care le aduce în dezvoltarea personală a individului, indiferent de vârstă, datorită impulsului 
major pe care-l dă stimulării şi îmbunătăţirii abilităţilor individului.  
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 Aşadar, profesorul trebuie să evite să-i spună elevului CUM1 să facă şi trebuie să-l 
înveţe să gândească din prisma „magicului dacă” stanislavskian: „Dar dacă aş fi eu în acestă 
situaţie? Hai să presupunem că sunt şi, prin urmare, gândesc din acest punct de vedere.” 
Acest tip de lucru dă o atât de mare libertate elevului încât are ca rezultat îmbunătăţirea 
performanţelor sale şcolare, a intuiţiei, creativităţii, spontaneităţii sale, promptitudinii, 
capacităţii mentale de selecţie rapidă, imaginaţiei sale. Elevul care a avut libertatea să 
gândească el însuşi un text dintru început, fără a i se spune cum să zică, ci doar a fi lămurit 
CE vrea să zică autorul textului (acolo unde elevul, din lipsă de experienţă, nu înţelege sau 
nu aprofundează2

Şi această gândire proprie, personală se exersează dacă studiul porneşte cu exerciţii 
de improvizaţie. Aici elevul acţionează în circumstanţele date, conform unor reguli de joc şi 
are în rest libertatea de a acţiona el însuşi, lucru care-l face să-şi îmbogăţească treptat  
experienţele mentale şi, implicit, afective. Mijloacele de rezolvare a unei situaţii din cadrul 
unui exerciţiu de improvizaţie, a unui joc teatral sunt multiple, iar, dacă profesorul oferă o 
sută de posibilităţi de rezolvare a unei probleme, elevul poate veni cu rezolvarea numărul 
101. Treptat se pot introduce şi textele simple – fabule şi povestiri – care au avantajul că au 
un story ce trebuie spus pentru că este, cu siguranţă, interesant, din moment ce fiinţa umană 
este construită să reţină şi să povestească numai întâmplările cu substrat pedagogic, lucrurile 
semnificative, interesante, excepţiile care schimbă regulile. Ţinând cont de acest principiu, al 
punerii în situaţie, elevul trebuie să povestească el însuşi întâmplările descrise de text, fie că i 
s-au întâmplat lui (Cine-lui din poveste sau personajului său), fie că i s-au întâmplat altcuiva. 
În curând, auditoriul format din profesor şi colegi nu va mai avea impresia că i se spune un 
text, ci impresia că i se vorbeşte, i se povesteşte o întâmplare din viaţa personală. Odată 
asumată această etapă, treptele dezvoltării viitoare stau pe o bază solidă – aceea a gândirii 
efective. Prin urmare, responsabilitatea profesorului din învăţământul preuniversitar este 

), devine propriul său stăpân, are propriul laborator de creaţie – bazat nu 
pe stări, şabloane şi indicaţii, ci pe procese mentale reale. 

                                                           
1 Viola Spolin, Improvizaţie pentru teatru, ediţia 1999, trad. Mihaela Beţiu, UNATC PRESS 2008, 
capitolul Definirea termenilor specifici, p. 83: „CUM: plănuirea Cum-ului împiedică intuiţia să lucreze 
pentru că scenarizarea unei situaţii este opusă capacităţii de a întâmpina tot ce se iveşte în joc; a-ţi 
pregăti fiecare mişcare, în opoziţie cu a aştepta ceea ce se va întâmpla; teamă de a se aventura în 
necunoscut; a da exemple de modalităţi de rezolvare a problemei; a juca teatru. (engl. How)” 
Idem, p. 428: „A juca teatru: a evita PDC-ul sau a-i rezista ascunzându-te în spatele unui personaj; 
manipularea subiectivă a formei de artă; a folosi personajul sau emoţia ca să eviţi contactul cu 
realitatea teatrală; oglindire, auto-admirare; un perete între parteneri. (engl. Acting)” 
2 Aşadar, să nu utilizăm tehnica lui „Fă ca mine”, ci, vulgarizând, a lui „Fă ca tine”; indicaţiilor pe 
parcurs de genul „Fă aşa” sau „Stai, să-ţi arăt cum e aici” să le opunem indicaţiile adecvate legate de 
situaţie, PDC şi Scop.  

195



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

mare – el trebuie să formeze tineri care gândesc ei înşişi, capabili să iniţieze şi să-şi 
coordoneze un parcurs în cadrul unui proiect artistic colectiv sau personal. 

În plus, a gândi, opus lui a face, a imita, a simula, va aduce după sine şi manifestările 
afective şi kinetice adecvate situaţiei – ceea ce se numeşte organicitate. Organicitatea este 
determinată de implicarea reală în situaţie, cu întreaga capacitate mentală de judecată, de 
procesare, de imaginare, cu aportul intuitiv, cu implicarea emoţională adecvată, născută Aici 
şi Acum din modul de a gândi, cu toată corporalizarea determinată tot de gândire.  

Dacă a gândi în situaţie este primul pas şi cel mai important, organicitatea este al doilea, 
cel care urmează de la sine, dacă procesul este corect coordonat de profesor, şi se va obţine în 
mod firesc, neforţat. Forţarea, spune Stanislavski, este un mijloc prost în artă. Nimic nu se 
poate obţine sărind etape, în orice caz un proces nefiresc, ne-organic nu are cum să 
determine organicitate şi să ducă la existenţa unui laborator de creaţie unic, propriu, 
inimitabil - căci aparţine unei fiinţe irepetabile.  

Funcţionarea acestui laborator propriu de creaţie porneşte cu gândirea în situaţia 
propusă de text, continuă cu obţinerea organicităţii şi, treptat, adaugă toate elementele 
enumerate mai sus – intuiţie, imaginaţie, afectivitate, corporalitate, vorbire, îmbinate firesc, 
natural şi creând terenul fertil al momentelor de spontaneitate, de „declic”, de întâmplare 
reală a fiinţei, de vulnerabilitate, terenul fertil, în fapt, al dezvoltării personale şi al unei 
evetuale dezvoltări artistice. 

Spun „eventuală dezvoltare artistică” pentru că, din păcate, rolul ascetui tip de 
învăţământ este greşit înţeles de către unii directori ai liceelor de artă din ţară şi chiar de 
către unii profesori de specialitate. Rolul claselor de arta actorului, spre deosebire de clasele 
de balet sau de instrument, nu este acela de a determina dezvoltarea profesională a elevilor. În 
domeniul teatru, de profesionalizat profesionalizează doar facultăţile şi lucrul acesta va 
rămâne veşnic aşa deoarece vârsta biologică a studentului este un factor important în acest 
proces. Aşadar, nu dezvoltarea profesională a elevilor este obiectivul învăţământului teatral 
liceal, ci DEZVOLTAREA PERSONALĂ. Anul trecut am scris suportul teoretic pentru un 
program de cursuri de teatru destinat elevilor din liceele bucureştene, program iniţiat de 
prof. univ. dr. Adrian Titieni, în colaborare cu doamna drd. Adrian Tran, pe care l-am numit 
Better Skills for Better Lives şi în care am făcut o listă de avantaje ale studiului artei 
actorului în liceu, o listă de abilităţi pe care acest exerciţiu le dezvoltă: 

- optimizează capacitatea de percepţie şi auto-percepţie, prin urmare sprijină procesul 
de autocunoaştere 

- acutizează simţurile  
- dezvoltă abilităţi senzorio-motorii (memoria senzorial-spaţială şi topografică şi 

capacitatea de auto-plasare în spaţiu) 
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Zaharia Nicoleta şi Matei Adrian – elevi ai Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi, profesor 
coordonator Daniela Enache-Nistor, premiul II la Olimpiada Naţională de Arta actorului 2013, 

secţiunea trupe - „Buzunarul cu pâine” de M. Vişniec 
 

- dezvoltă atenţia, concentratrea, capacitatea de focalizare 
- dezvoltă coordonarea, urechea muzicală, ritmicitatea, capacitatea de sincronizare cu 

mişcările unei persoane sau ale unui grup 
- dezvoltă toate tipurile de memorie 
- dezvoltă inteligenţa şi gândirea concretă, posibilitatea efectuării principalelor operaţii 

ale gândirii, promptitudinea şi flexibilitatea gândirii, precizia în adoptarea deciziilor 
în situaţii critice concrete (în timp limitat), flexibilitatea schemelor operatorii ale 
gândirii concret-operaţionale, capacitatea de anticipare.  

- ajută la conştientizarea proceselor cerebrale şi, prin urmare, determină, în timp, un 
bun control al lor vizând astfel performanţele intelectuale; jucătorii învaţă să 
urmărească un Punct de concentrare pentru realizarea unui scop; învaţă că, atunci 
când PDC capătă continuitate, apare „procesulitatea” gândirii. 

- prin utilizarea Punctului de Concentrare, jucătorii învaţă persistenţa în lucru până la 
rezolvarea problemei 

- determină complianţa la reguli 
- determină calitatea de a fi „reliable” (în sensul unui om pe care te poţi baza) 
- dezvoltă gustul pentru experimentare, pentru cercetare (capacitatea de a căuta 

informaţii), capacitatea de a învăţa lucruri noi 
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Mihai Rădulea, Vlad Fiu, Mirabela Chirculescu 
(personajul colectiv Zmeul) şi Radu Sulugiu 

(Pepelea) – elevi ai Liceului de Arte „Constantin 
Brăiloiu” Tg. Jiu, profesor coordonator Cosmin 

Brehuţă, premiul I la Olimpiada Naţională de Arta 
actorului 2013, secţiunea trupe - „Sânziana şi 

Pepelea” de V. Alecsandri 
 
 
 

 
- dezvoltă capacitatea de a face strategii (implicit, planuri de viitor) şi pe aceea de a lua 

decizii şi de a opta în modul cel mai ofertant şi mai activ cu putinţă, mai potrivit unei 
situaţii 

- dezvoltă capacitatea de a învăţa din propria experienţă şi pe aceea de a reflecta 
asupra acesteia 

- dezvoltă capacitatea de autoevaluare (a propriilor puncte forte și a punctelor slabe) 
- dezvoltă toate tipurile de inteligenţă emoţională: inteligenţa verbal-lingvistică, 

inteligenţa vizual-spaţială, inteligenţa corporal-kinestezică, inteligenţa muzical-
ritmică, inteligenţa interpersonală, inteligenţa intrapersonală, inteligenţa naturalistă 
şi inteligenţa logico-matematică 

- dezvoltă capacitatea de relaţionare şi raportare corectă, optimizează comunicarea, 
vizând astfel performanţele sociale 

- oferă contextul pentru exprimarea adecvată a emoţiilor 
- dezvoltă abilităţile motrice: mobilitatea fizică, precizia execuţiei unei mişcări, viteza 

de reacţie, promptitudinea mişcărilor, abilitatea lor (uşurinţă şi fineţe), formarea de 
deprinderi motorii, plasticitatea, ţinuta 

- dezvoltă toleranţa la frustrare 
- ajută la conştientizarea vectorilor de imagine personală şi la controlul lor  
- ajută chiar şi la îmbunătăţirea caracteristicilor anatomo-fiziologice prin educarea 

zâmbetului, a ţinutei, vorbirii corecte şi plăcute. 
- dezvoltarea unei personalităţi puternice şi cooperante totodată, convingătoare, cu 

abilităţi de lider 
- dezvoltă adaptabilitatea la orice situaţie, favorizând astfel managementul emoţiilor 

(atât în situaţii cotidiene, cât şi în situaţii critice) 
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Iulian Marinescu – elev Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Tg. Jiu, 

profesor coordonator Cosmin Brehuţă, premiul I la Olimpiada Naţională 
de Arta actorului 2013, secţiunea individual cls. a XII-a 

 
 

- dezvoltă abilităţi de concesie şi cooperare necesare 
lucrului în echipă (se lucrează în grup, chiar şi lucrul 
individual presupunând prezenţa întregului grup) 

- flexibilizează mentalităţile elevului 
- dezvoltă capacitatea de analiză a textului, de 

structurare a ideilor (idei principale/idei secundare) 
astfel încât să se asigure portanţa mesajului 

- dezvoltă abilitatea de a sesiza varietatea psihologică şi chiar capacitatea de asumare a 
unui alt tip psihologic  

- dezvoltă abilitatea de a sesiza varietatea tipurilor temperamentale şi chiar capacitatea 
de asumare a unui alt tip temperamental  

- dezvoltă creativitatea şi originalitatea 
- dezvoltă creativitatea în gândirea critică  
- determină dezvoltarea abilităţilor culturale (inclusiv interpretarea valorilor naţionale 

de patrimoniu, ca unic mijloc de conservare a lor). 
 
 
 
 

 
Alexandra Giurcă şi Georgiana Frunză 
– eleve ale Liceului de Arte „Constantin 

Brăiloiu” Tg. Jiu, profesor coordonator Cosmin 
Brehuţă, premiul special al juriului pentru cea 

mai bună actriţă la Olimpiada Naţională de Arta 
actorului 2013,  

respectiv marele premiu al Festivalului Naţional 
„Constantin Stanciovici Brănişteanu”, 
secţiunea one-man-show, Tg. Jiu 2013 
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Desigur, lista nu se încheie aici. Scopul acestei enumerări este, însă, de a cuprinde cât mai 
multe din abilităţile pe care le dezvoltăm prin studiul artei actorului, indiferent de nivel, şi 
acela de a determina o mai profundă conştientizare a importanţei pedagogiei teatrale – atât 
la nivelul profesorilor care deja o practică, cât şi la nivelul trainerilor debutanţi. Toţi au 
responsabilitatea de a nu produce degenerescenţa artei actorului, transformarea pedagogiei 
teatrale în impostură („Lasă, că şi noi ne pricepem la teatru!” i-a spus o profesoară de altă 
specialitate unei colege de-ale mele care predă la un Club al copiilor după principiile 
cojariene şi metodologia Violei Spolin... Asta ca să nu dăm exemple mult mai grave, de 
replici ale unora din sistem.)  

Mediul propice pentru dezvoltarea personală a elevilor este unul în care ei se pot 
manifesta cu toată autenticitatea şi pot experimenta. Vom urmări de-a lungul pledoariei 
noastre modul cum este înţeleasă terminologia specifică şi, deseori, pentru a facilita o 
demonstraţie, vom alătura termeni şi principii opuse. 

De exemplu: experimentare versus trăire.  
Experimentarea se referă la „încercarea” efectivă a situaţiei, la punerea în 

circumstanţele propuse de text, la „magicul dacă” prin care un individ se pune într-o situaţie 
(asumare) şi aceasta determină modul de gândire adecvat, afectivitatea adecvată, 
comportamentele adecvate. „Afectivitatea” se referă, bineînţeles la trăire, la a simţi, la 
sentiment. Însă este periculos să dăm indicaţii de genul: „Nu ai trăire, nu simţi, nu te simt 
furios” sau „Enervează-te”, „Iubeşte”, „Transmite” etc. pentru că acest tip de indicaţii 
creează, cu precădere la această vârstă încă fragedă din punctul de vedere al experienţei 
emoţionale, o presiune pe elevi de a se manifesta asemenea adulţilor sau conform unei 
preconcepţii - un model văzut la teatru sau pe ecran - şi atunci sunt tentaţi sau să-şi imite 
profesorul sau să se autosugestioneze pentru a obţine anumite „stări”. Termenul de „stare” s-a 
discreditat tocmai din această pricină şi recomandăm cu stricteţe evitarea sa. 

Ori, la Olimpiada Naţională de arta actorului, foarte des am văzut acest tip de lucru 
defectuos, bazat pe imitarea profesorului, pe respectarea unor indicaţii sau pe autosugestie. 
Toate cele trei căi nu duc la dezvoltare personală, ci numai la secătuirea potenţialului creativ 
şi a potenţialului de vulnerabilitate.  

La polul opus se află profesorii exemplari, cei care lucrează după principiile şcolii 
moderne de teatru, inspirate din cercetările de o viaţă ale lui Stanislavski şi din metoda 
Violei Spolin – mama improvizatorilor de pretutindeni, creatoarea jocurilor teatrale, 
creatoarea unei noi filosofii a pedagogiei teatrale, bazate pe parteneriatul profesor-elev şi pe 
experimentare, pe descoperire proprie. Aceşti profesori creează condiţiile propice dezvoltării 
elevilor lor, cadrul de lucru adecvat, aleg exerciţiile de improvizaţie ca metodă principală de 
studiu, lucrează în sensul formării laboratorului propriu elevului, al declanşării gândirii sale, 
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al stimulării creativităţii, intuiţiei, imaginaţiei. Când lucrează pe baza unui text, aceşti 
profesori nu dau „preţioase” indicaţii regizorale, ci mai degrabă explică elevilor lor sensul 
scriiturii, problematica nu a dramaturgiei alese neapărat, cât problematica umană implicată 
de dramaturgie (vezi tehnica rezolvării de probleme la Viola Spolin), aduc exemple şi, 
factorul cel mai important, nu impun elevului un CUM, ci îi cer să experimenteze, să încerce 
textul Aici şi Acum, să gândească CE are de zis, CINE este el, CUI i se adresează (cu cine 
vorbeşte), UNDE (elementul Când nefiind primordial pentru acest nivel de studiu, chiar şi la 
facultate lucrându-se mai târziu). Aşa se face că spectacolul cel mai premiat (Premiul I, 
Premiul special al juriului pentru cel mai bun actor, Premiul special al juriului pentru cea 
mai bună actriţă, Premiul special al juriului pentru personajul Zmeul) este „Sânziana şi 
Pepelea”, un exerciţiu de inventivitate pură, de bucurie a jocului, a faptului de a împărtăşi cu 
publicul o poveste, adaptat după textul lui Vasile Alecsandri, sub îndrumarea profesorului 
Cosmin Brehuţă cu o clasă cu care au mai lucrat şi domnii Ion Alexandrescu şi Cristian 
Naum. Tot aşa se face că şi spectacolele „Atelierului de teatru” din Botoşani, condus de 
doamna Lenuş Moraru, au acelaşi tip de calitate artistică deosebită. Spun „calitate artistică” 
şi mă refer la un tip de lucru inspirat de exerciţiile Violei Spolin, preluând toată candoarea, 
prospeţimea, inventivitatea copiilor cu care s-a lucrat şi dezvoltând-o exact atât cât e necesar 
şi adecvat vârstei lor, fără a produce niciun fel de forţare, de împingere spre rezultat. Un 
spectacol de acest tip poate fi diferit ca grad, nu ca natură de un spectacol foarte bun al 
oricărei mari instituţii teatrale din ţară. Sau, de ce nu?, îl poate şi întrece uneori prin adevăr, 
prospeţime, ludicitate. De fapt, şi profesorul Cojar spunea că se întâmplă în clasa de arta 
actorului uneori „evenimente” umane şi, implicit, artistice atât de importante încât cu greu ar 
putea fi concurate de mediul teatral, cel mai adesea prefabricat.  

În privinţa TERMINOLOGIEI, este important ca profesorii din mediul preuniversitar 
să-i cunoască în profunzime sensurile şi să poată apoi face diferenţa între tipul de limbaj de 
specialitate ce se foloseşte în mediul universitar şi tipul de limbaj ce ar trebui să se folosească 
în preuniversitar – diferit ca grad, evident, nu ca natură. Pentru că, pornind chiar de la 
numele disciplinei, indiferent că se studiază la Cluburile de copii sau la Master anul II, arta 
actorului rămâne în mod esenţial aceeaşi: „Jucarea unui joc este psihologiceşte un lucru diferit ca 
grad, dar nu ca natură, de arta dramatică. Aptitudinea de a crea imaginativ o situaţie şi de a juca un 
rol în ea este o experienţă tulburătoare, un fel de evadare din propriul tău eu cotidian şi din rutina 
vieţii zilnice. Observăm că această libertate psihologică creează o condiţie în care încordarea şi 
conflictul se dizolvă şi descătuşează potenţele, datorită efortului spontan de a face faţă unei anumite 
situaţii.”3 Neva L. Boyd4

                                                           
3 Viola Spolin, Improvizaţie pentru teatru, ediţia 1999, trad. Mihaela Beţiu, UNATC PRESS 2008, p. 51 

 – „Play, a Unique Discipline” 
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Alexandra Măcean – elevă a Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” 
Timişoara, profesor coordonator Cătălin Ursu, premiul I la Olimpiada 

Naţională de Arta actorului 2013, secţiunea individual, cls. a XI-a 
 

Apoi, terminologia, ca etapă de conştientizare şi 
intelectualizare, trebuie să apară în lucru doar după ce a 
avut loc experienţa propriu-zisă, procesul organic. Dacă 
lucrurile se petrec invers înseamnă că profesorul n-a 
înţeles că etichetarea este inoportună, fiind inactivă: 
„Atelierul de arta actorului se ocupă de proces, nu de 
informaţie. De aceea profesorul trebuie să nu utilizeze 
denumiri speciale în primele lecţii. Evitaţi termenii tehnici 
ca «plasare în scenă», «impostaţie», etc. substituindu-le 
fraze ca Participă la imaginea scenică!, Fă-ţi auzită vocea!, etc. 
Departe de a elimina gândirea analitică, evitarea denumirilor speciale o va descătuşa, căci 
permite actorului să comunice în felul său personal. Impunerea unei denumiri speciale 
înainte ca sensul ei să fie pe deplin înţeles, anticipează experienţa directă şi deci nu există 
date care să fie analizate. [...] Orice etichetă este statică şi previne procesul.” Viola Spolin – 
„Improvizaţie pentru teatru”5

Un aspect fundamental ce se cere modificat în ce priveşte teatrul la nivel 
preuniversitar este preconcepţia conform căreia în urma studiului ar trebui să rezulte un 
SPECTACOL. În consecinţă, opţiunea repertorială este uneori total eronată, chiar aberantă, 
deoarece se aleg texte care depăşesc cu mult posibilităţile elevilor şi, mai mult, nu le aduc 
niciun câştig personal, uman sau artistic. Rezultatul, produsul, spectacolul nu ar mai trebui 
să fie pus înaintea procesului

 

6

                                                                                                                                                                                     
4 Neva Boyd este mentorul Violei Spolin, cea care a inspirat-o în adaptarea jocurilor cu scop corectiv şi 
recreativ la specificul teatral, dezvoltând treptat o metodă coerentă şi care stă, la rândul ei, la baza 
teatrului de improvizaţie actual.  
5 Viola Spolin, idem, p. 83 
6 Viola Spolin, idem, capitolul Definirea termenilor specifici, p. 83: „Proces = actul în sine; procesul este 
obiectivul şi obiectivul este un proces nesfârşit; nu se poate da un verdict final asupra unui personaj, 
unei scene, relaţii, sistem de muncă. (engl. Process)” 

. Mai mult, ar trebui eliminată cu desăvârşire ideea de spectacol, 
căci şi la nivel universitar spectacolul nu apare decât în anul terminal al ciclului de licenţă – 
anul III – existând şi aici suficiente contradicţii pe tema dacă studenţii sunt sau nu sunt 
pregătiţi pentru tot procesul pe care-l presupune realizarea unui spectacol. Aşadar, vom 
propune înlocuirea termenului de „spectacol” cu cel de „ATELIER”. Beneficiile acestui mod de 
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abordare vor fi multiple şi vor străbate toate palierele – de la cel conceptual, până la cel 
concret, metodologic.  
1. Atelierul de arta actorului este prin excelenţă un spaţiu dedicat experimentării, cercetării, 
jocului. Tehnica ce se foloseşte predonderent în cadrul atelierului este improvizaţia7

 

, iar 
despre avantajele acestui mod de lucru am vorbit, pe larg, mai sus.  
2. În cadrul atelierului, modul de lucru este Rezolvarea de probleme: „Tehnica rezolvării de 
probleme, folosită în atelier, dă un scop comun şi obiectiv profesorului şi studenţilor. În cei 
mai simpli termeni, această tehnică dă probleme care rezolvă probleme. Elimină necesitatea 
profesorului de a analiza, de a intelectualiza, de a diseca lucrul studentului în mod personal. 
Elimină, de asemenea, necesitatea studentului de a privi cu ochii profesorului şi a 
profesorului de a privi cu ochii studentului pentru a putea învăţa, oferind amândurora un 
contact direct cu materialul, dezvoltând astfel mai curând relaţii decât dependenţe între ei.                                   
Această tehnică a rezolvării de probleme face posibilă experimentarea şi netezeşte calea unor 
oameni cu un nivel diferit de pregătire iniţială, pentru a putea lucra împreună. [...] 

 
 
Andreea Enciu şi Alin-Gabriel Turcu 

– elevi ai Liceului de Artă „Hariclea Darclée”, Brăila, 
profesor coordonator Nicoleta Brânzia, Gheorghe 
Antonescu şi Jarcu Zane, premiul I la Olimpiada 

Naţională de Arta actorului 2013,  
secţiunea individual cls. a XII-a,   

respectiv premiul I la Olimpiada Naţională de Arta 
actorului 2013, secţiunea individual cls. a XI-a 

 
 

                                                           
7 Viola Spolin, idem, capitolul Definirea termenilor specifici, p. 436: „Improvizaţie: a juca jocul; pornirea 
de a rezolva problema fără vreo prejudecată în legătură cu felul Cum o s-o rezolvi; a permite mediului 
scenic (însufleţit sau neînsufleţit) să lucreze pentru tine în rezolvarea problemei; nu este scena (finală), 
ci drumul către aceasta; funcţionarea predominantă a intuitivului; jucarea jocului dă oamenilor de 
diferite categorii posibilitatea de a învăţa teatru; proces, nu rezultat; nu cu sensul de „libertate” (ad-
libitum), „originalitate”, sau „a face totul de unul singur”; o formă de studiu, pentru orice grup de 
vârstă, dacă este corect înţeleasă; a pune PDC-ul în mişcare între jucători, exact ca într-un joc teatral; a 
rezolva problemele împreună; capacitatea de a permite problemei/temei să ducă mai departe (în 
sensul evoluţiei, n.t.) scena; un moment din viaţa oamenilor fără să fie necesar un scenariu sau o 
poveste pentru a-l comunica; o formă de artă; transformare; face ca relaţiile şi detaliile să devină un tot 
organic; Proces viu. (engl. Improvisation)” 
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Rezolvarea de probleme îndeplineşte aceeaşi funcţie în creearea unităţii organice şi a 
libertăţii de acţiune ca şi jocul şi trezeşte un mare interes prin punerea constantă a chestiunii 
procedeelor de folosit în momentul de criză, ţinând astfel pe toţi partenerii deschişi către 
experimentare.  
 Deoarece nu există un mod corect sau greşit de a rezolva o problemă şi deoarece 
răspunsul la fiecare problemă este prefigurat în problema însăşi (dacă problema este o 
adevărată problemă), munca susţinută şi rezolvarea acestor probleme orientează pe fiecare 
individ către propria sa sursă şi putere.”8

3. În cadrul atelierului de arta actorului se folosesc instrumentele specifice artei actorului – 
Punctul de concentrare

 

9, Scopul10, Circumstanţele11, Elementele procesului scenic12

4. Procedeele sunt cele ale improvizaţiei, nu ale repetiţiei: prezentarea problemei de rezolvat – 
sau a temei, stabilirea PDC, utilizarea Indicaţiei pe parcurs şi a Evaluării, la final (dacă 
evaluarea nu a fost făcută deja în timpul jocului, prin indicaţiile pe parcurs, aşa cum se 
întâmplă deseori în improvizaţie). Prin urmare, nu mai folosim termenul de „spectacol”, deci 
nici pe cel de „repetiţie” (de altfel se poate formula la fel de bine: „Mâine facem atelierul la 
ora 16:00”). „Repetiţia” – poces de reluare, de consolidare a proceselor neuronale implicate 
în procesualitate, de exersare a unor reflexe profesionale şi, în ultimă fază, de fixare în 
vederea spectacolului este un procedeu de lucru ce apare mai târziu chiar şi la nivel 
universitar, debutând în anul II al ciclului I de licenţă şi continuând, cu adăugiri (în sensul de 
up-gradări) treptate până la master anul II şi în viaţa profesională ulterioară. „Refacerea” nu 
este un obiectiv pentru învăţământul preuniversitar, este exact opusul modalităţii de lucru pe 
care o recomandăm, a unui proces viu, bazat pe teme de improvizaţie, determinând 
răspunsul organic şi spontan în situaţia dată sau creată.  

, toate 
prezenta te în funcţie de nivelul de înţelegere a l elevilor.  Lucru deloc complicat având în 
vedere că fiecare elev se adaptează permanent în viaţa cotidiană circumstanţelor, acţionează 
conform unor motivaţii, îşi urmează scopurile pas cu pas cu ajutorul PDC, iar creierul său şi 
întregul aparat senzorial procesează continuu date. 
4. Criteriile de evaluare a lucrului, fie că e joc sau scenă, sunt cele sintetizate de Jerzy 
Grotowski: „Cred, nu cred. Înţeleg, nu înţeleg.” La acest nivel nu se judecă estetic, ci doar din 
punctul de vedere al autenticităţii existenţei scenice a elevilor. 

                                                           
8 Viola Spolin, idem, p. 68 
9 Vezi Viola Spolin, idem, p. 70 şi p. 444 
10 Vezi Viola Spolin, idem, p. 447 
11 Vezi Viola Spolin, idem, p. 448 – Situaţia, p. 449 – Structură, p. 432 – CINE, CE, p. 433 – CUM, p. 450 - 
UNDE 
12 Vezi articolul de excepţională importanţă metodologică al prof. univ. dr. Gelu Colceag – „Rolul, 
partitura concretă a actorului între gând şi acţiune”, Revista CONCEPT, vol. 4/nr.1/2012, p. 32 
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„Spectacolul”şi „repetiţia” sunt termenii exponenţi ai unui mod de gândire specific 
regizoral. Ori, obiectivul acestor clase liceale este studiul artei actorului prin tehnici de 
improvizaţie cu scopul dezvoltării personale, nu realizarea unui spectacol sub bagheta unui 
regizor cu scopul realizării unui spectacol care, în cea mai rea variantă, nu devine nici măcar 
o serbare (termenul „serbare” având totuşi avantajul unei conotaţii pozitive). Denumirea de 
„atelier” venită din engleză – workshop - şi împământenită în şcoala românească de teatru  
de înalt nivel, subliniază condiţia de laborator, de spaţiu propice testării, în timp ce ideea de 
spectacol a indus în eroare pe mulţi dintre profesorii din preuniversitar care şi-au prezentat 
rezultatele muncii lor la Olimpiada Naţională de arta actorului.  

În plus, un alt factor perturbator a fost şi durata spectacolelor – toate au durat o oră, 
parcurs nu imposibil, dar dificil pentru această vârstă şi nociv, mai ales acolo unde existau 
actori principali şi sarcina spunerii poveştii nu revenea, pe rând, altora astfel încât toată 
trupa să participe, aşa  cum ar fi de dorit, în mod constant şi egal la „joc”. Co-participarea 
aceasta a întregii trupe în câteva dintre ateliere era un element ce determina spontaneitatea şi 
creştea interesul publicului.  

Dacă despre Situaţie, Procesualitate, Punct de concentrare şi Scop am vorbit, aş 
încheia prin a sublinia principiul pe care ar trebui să-l considerăm fondator pentru 
învăţământul de specialitate preuniversitar – AUTENTICITATEA sau „adevărul” conform 
metodei stanislavskiene, sinceritatea abordării 
problemelor, punerea în situaţie („Eu în 
situaţia dată”), implicarea sinceră, concretă, 
directă în problemele aduse de text în discuţie, 
relaţionarea reală în mod obiectiv şi cinstită cu 
partenerii şi cu mediul înconjurător. 

 
 
 
 
 

Ştefan Mihai – elev al Colegiului Naţional de Artă   
„Octav Băncilă” Iaşi, profesor coordonator Alice Şfaiţer, 
 premiul special al juriului pentru cel mai bun actor la 

Olimpiada Naţională de Arta actorului 2013  
(„Când Isadora dansa” – premiul special al juriului 
pentru autenticitate interpretativă, secţiunea trupe) 
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În ce priveşte lecturile ajutătoare profesorului din preuniveristar recomandăm ceea ce 

am recomandat şi ca Bibliografie obligatorie la examenele de Titularizare, Definitivat, Gradul 
II şi Gradul I – trei cărţi fundamentale ce cuprind atât principiile teoretice, cât şi, mai ales în 
cazul Violei, metodologia de lucru: Stanislavski – „Munca actorului cu sine însuşi”, Viola 
Spolin – „Improvizaţie pentru teatru”, Ion Cojar – „O poetică a artei actorului”. Pentru că cele trei 
materiale sunt foarte dense, recomandăm şi lucrările ce le analizează – teze de doctorat, 
rapoarte de cercetare, articole, cărţi chiar – fie că sunt studii ale profesorilor UNATC (vezi 
revista Concept şi Caietele Bibliotecii UNATC), fie că sunt ale unor profesori străini 
contemporani sau nu cu autorii (vezi Toporkov). Practica profesorului preuniversitar de arta 
actorului ar trebui ghidată de lectura, analiza şi consultarea repetată a acestor materiale-

manual. M-am ridicat mereu împotriva celor 
care susţin că Arta actoului nu dispune de 
manual – mi se pa re doa r un semn de 
ignoranţă. Ce e mai important? Să structurăm 
un manual bazat pe scrierile celor trei profesori 
sau să le aplicăm corect principiile? Gândul că 
existenţa unui manual ar fi un ajutor împotriva 
relativizării principiilor, mi se pare naiv 
deoarece este demonstrată opinia profesorului 
Cojar că arta actorului este altceva în fiecare 
atelier - el însuşi şi-a numit cartea „O poetică”, 
nu „Poetica” artei actorului. Cu toate acestea, 
observaţia respectivă se referea la marii 
profesori şi teoreticieni şi lucrurile ar trebui,         
într-adevăr, să fie mult mai puţin relative când 
vine vorba de învăţământul preuniversitar care, 
neavând ca scop formarea profesională, ci 
dezvoltarea personală beneficiază de principii 
mai stricte, pe care, în mare, le-am sintetizat 
mai sus.  

Cât despre dezvoltarea culturii de specialitate, pe lângă lectura pieselor din literatura 
dramatică românească şi universală, recomadăm şi profesorilor şi elevilor atât istoria 
teatrului structurată de marele profesor Ovidiu Drimba, cât şi o carte special concepută 
pentru nevoile lor de către doamna Ana-Maria Nistor – „Cele mai frumoase 100 de piese de 
teatru povestite pe scurt”.  
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DIFERENŢE ÎNTRE FORMĂ ŞI FOND 
 
Anca Iliese 
Colegiul National  de Artă „Dinu Lipatti”  
anca.iliese@gmail.com 
 
Abstract: Any teacher should understand and appraise the 
properties of experiential learning. For the acting teacher, this 
approach to the education process of the drama school is essential, 
for it has to do with both the personal and the professional aspects 
of the student’s growth. As regards the acting workshop, creating 
significant learning experiences, implies avoiding the How, 
working with The Point of Concentration, the abolishment of the 
approval/disapproval tyranny and, by doing so, nurturing the 
essential coordinate in the work of the student-actor: pursuing 
the process, not the success. Acting training should therefore imply theater games, improvisation and 
avoid any type of activity that works against the enunciated principles. Immitation of a given model 
should have nothing to do with the workshop and stage exposure must be seen as a learning experience 
and nothing more.  
Keywords: the art of acting/acting, process/success, approval/disapproval, avoiding the How, Focus, 
(The Point of Concentration), pedagogy, experiential learning. 
 
 Să fii profesor de arta actorului nu este numai foarte greu, ci chiar imposibil, dacă 
încercăm să fim profesori, în sensul strict care se dă cuvantului - acela de a fi cel care îi învaţă 
pe alţii „cum să”. Unul dintre cei mai mari pedagogi ai artei actorului se exprima, legat de 
posibilitatea de a deveni „apt pentru scenă”, chiar astfel: „Învăţăm din experienţă şi prin 
experimentare şi nimeni nu învaţă pe nimeni nimic.”13

          În ceea ce priveşte profesorii de arta actorului, se impune nota că Stanislavski, uriaş 
profesor şi totodată părintele actoriei moderne, situa nimicitoarea întrebare „cum?” în afara 

 Conform acestui postulat, dar şi în 
conformitate cu direcţiile pedagogiei generale contemporane, profesorul are ca principală 
sarcină activitatea de a provoca experienţe de învăţare controlată. Pedagogii creează acest tip de 
strategie didactică pornind de la teoriile lui Maslow cu privire la experienţele cruciale. 

                                                           
13 Viola Spolin, Improvizaţie pentru teatru, trad. Mihaela Beţiu, UNATC Press, 2008, p. 49 
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muncii actorului, exilând-o din procesul creaţiei actoriceşti. În încercarea de a fi buni 
profesori, unii încă mai sunt astăzi sclavii acestei întrebări şi încearcă asiduu să-i înveţe pe 
alţii „cum să”, răpindu-le orice şansă de a experimenta real, de a trăi şi de a rămâne vii pe 
scenă. 
 Copii şi adolescenţi îşi pierd plăcerea de a se juca, în încercarea de a imita un model 
prestabilit care le oferă siguranţa că vor fi lăudaţi, aplaudaţi, premiaţi şi transformaţi în mici 
vedete de debara ale vreunui liceu de artă. Îşi pierd libertatea, şansa experienţei autentice şi a 
creaţiei şi te întreabă „cum să fac?”…  Şi bineînţeles că profesorul de română sau matematică 
nu a răspuns niciodată „nu ştiu” la această întrebare. Din păcate, nici profesorul de arta 
actorului nu a răspuns „nu ştiu”, deşi acesta era singurul mod în care ar fi trebuit să 
răspundă! Aşa că elevul face ochii mari şi e chiar contrariat când aude pentru prima dată 
răspunsul: „NU ŞTIU CUM şi nici tu nu ai nevoie să ştii!”… Stuporea creşte! „Nu trebuie să 
ştii decât răspunsurile la următoarele întrebări: Unde? Cine? Ce? De ce? şi să  crezi cu tot 
sufletul şi corpul tău în răspunsurile pe care le ai la aceste întrebări.”    
          Sigur, e mai complicat şi pare cronofag să lucrezi cu elevul aşa, şi atunci preferi să fii 
un bun profesor şi să te ridici de pe scaun să-i răspunzi copilului la întrebare: „uite cum”. Şi 
el execută, fixează, moare. Moare pentru că ştie „cum” se face - nimic nu îl mai surprinde, 
nimic nu îl mai atinge, nu mai reacţionează just la stimuli, este osificat în forma care nu-i 
aparţine şi pe care, de cele mai multe ori, nu o înţelege. Dar… succesul este garantat - cel 
puţin în faţa profesorului, al cărui orgoliu este hrănit de re-prezentarea cât mai exactă a 
soluţiilor sale.  
 Uneori metoda aceasta va da roade, în sensul că elevul va reuşi să găsească de unul 
singur un „cum” de succes pe care se va strădui să-l refacă iar şi iar, cât mai exact. Ceea ce se 
pierde prin aceste practici este esenţa teatrului, esenţa artei actorului – autenticitatea 
viului. Conform lui Stanislavski, scopul principal al artei actorului este „crearea «vieţii 
spiritului omenesc» a rolului”14

 Această modalitate de lucru este singura care ne ţine departe de capcana lui „cum” şi, 
totodată, singura care le permite elevilor să înveţe ceea ce au venit să înveţe atunci când au 
ales filiera vocaţională „teatru” şi anume: comunicare şi experimentare umană vie. Când am 

 Căutarea formulelor succesului ca scop al muncii actorului a 
fost reperată ca nocivă atât de Ion Cojar cât şi de Viola Spolin, care o blama, punând la zid 
totodată şi sistemul aprobare/dezaprobare ce desfiinţeaza libertatea personală. Ca să-i lăsăm 
pe elevi să descopere, trebuie să devenim din profesori parteneri de lucru, iar metoda cea 
mai accesibilă şi de neocolit în ceea ce priveşte pregătirea pentru scenă este aceea a jocului 
teatral şi a improvizaţiei.  

                                                           
14 Stanislavski, K. S., Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Buc., 1955, p. 48 

209



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

putea să le oferim unor tineri în formare aşa ceva, de ce ne mulţumim să-i mecanicizăm şi  
să-i robotizăm? Conform Violei Spolin „tehnicile teatrului sunt de fapt tehnicile 
comunicării”15

 În ceea ce-i priveşte pe cei care vor urma calea pe care şi-au ales-o venind la un liceu 
vocaţional şi vor deveni actori, să ne amintim principiul fundamental al metodei maestrului 
Ion Cojar: „Arta actorului e un mod de a gândi.”

 – pot fi oare acestea asimilate prin simpla memorare şi reproducere, uneori 
după model, a unui text? Cu siguranţă nu. Jocurile teatrale dezvoltă spontaneitatea, ajută la 
autocunoaştere, la descoperirea celuilalt (acceptare, comunicare, cooperare), o dezvoltare 
organică ale cărei rezultate se vor vedea pe scenă, dar nu numai. După absolvirea liceului 
vocaţional, cei mai mulţi elevi nu vor deveni actori. Unii vor rămâne în alte zone ale 
domeniului artistic (Regie, Teatrologie, Coregrafie, Cinematografie, Scenografie etc.), alţii nu 
vor mai avea nicio legătură profesioanlă cu arta. Are rost, în acest context, să mai pun în 
balanţă pe de o parte cât este de util pentru ei să înveţe „cum” să recite poezia X şi, pe de altă 
parte, cât este de util să înveţe tehnicile comunicării, să-şi dezvolte inteligenţa emoţională, 
spontaneitatea, libertatea în gândire, proactivitatea?  

16 Trebuie deci să folosim modalităţi de lucru 
care să-i permită în primul rând elevului să gândească. Mai mult – să-l oblige să gândească, să 
reacţioneze spontan, să rămână viu în vreme ce respectă reguli şi convenţii. Jocurile şi 
improvizaţia reprezintă contextul de învăţare incipientă a acestui mecanism logic specific şi 
acesta, odată asimilat, se va aplica ori de câte ori va fi nevoie. „Încercările trebuie să îşi 
permită luxul eşecului”17

 Cel care vrea să devină actor trebuie să înveţe că procesul este mai important decât 
succesul. Profesorul trebuie să accepte faptul că valabilitatea acestui principiu este unica 
motivaţie sine qua non a existenţei şcolilor de teatru, de orice nivel. Cel care vrea să devină 
actor, profesorul de arta actorului, actorul trebuie să ştie, deopotrivă, că „opera actorului este 
însuşi procesul de creaţie.”

 ne mai spune profesorul Cojar – iată rolul atelierului şi necesitatea 
de a elimina contextul aprobare/dezaprobare care blochează creativitatea (cel mai adesea în 
favoarea unui „cum”). Acest context nociv apare ca urmare a autoritarismului profesorului, 
dar şi în situaţiile de pervertire a scopului muncii actorului în şcoală, respectiv în cazurile în 
care succesul în faţa publicului sau în diferite concursuri devine scop absolut. 

18

                                                           
15 Ibid., p. 61 
16 Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia şi Unitext, 1998, p. 39 
17 Ibid., p. 71 
18 Ibid., p. 130 

 Acesta nu se încheie odată cu intrarea în scenă. Actorul trebuie 
să rămână mereu activ mental, treaz la stimuli, spontan, deschis spre experimentarea 
momentului actual şi spre comunicare. Aceste abilităţi se dezvoltă în atelierul de arta 
actorului prin joc şi improvizaţie, nu prin osificarea unor structuri – nu prin „cum”.  
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 Am văzut din păcate elevi lăsaţi să imite actori – Horaţiu Mălăele este unul dintre 
actorii cu cel mai mare număr de mici imitatori, poate şi pentru că se găsesc pe internet 
destul de multe materiale video cu acest mare actor; pe acelaşi principiu al accesibilităţii sunt 
copiate de către profesori cu elevii lor şi numeroase scenete umoristice de televiziune, 
disponibile online. Admiţând că niste adolescenţi pot întelege umorul de această factură – 
care este rolul formator al acestui demers? Situaţiile propuse sunt de cele mai multe ori 
caricaturale. Or, cel care învaţă pentru a deveni actor trebuie să înţeleagă că trebuie să-şi 
asume anumite trăsături şi nu să le caricaturizeze, nu să le arate cu degetul, râzând şi el 
totodată de situaţia propusă. El trebuie să fie ÎN situatie, să creadă sincer în situaţia propusă. 
Din păcate, în cazurile descrise, elevii se gândesc exclusiv la „cum”. Un muzician care cântă 
după ureche nu este un muzician, este un lăutar! 
 Scopul muncii în atelierul de arta actorului este experimentarea, descoperirea,       
auto-descoperirea, dezvoltarea unor abilităţi, însuşirea unor tehnici, nu spectacolul, şi nici 
măcar examenul final. Expunerea pe scenă, în faţa unui public, poate fi o experienţă de 
învăţare numai dacă noţiunile de bază au fost asimilate şi nu este benefică oricând şi pentru 
oricine. Examenul este obligatoriu şi trebuie să oglindească un progres sau un regres 
individual – nu este o competiţie şi nici un scop al muncii. Existenţa şcolii de teatru se justifică 
doar în măsura în care oferă exprienţe de învăţare specifice domeniului şi singulare – care nu pot fi 
întâlnite în alte contexte. Mulţi dintre elevi lucrează sau au lucrat deja în domeniu – 
colaborează cu teatre, joacă în diferite producţii audiovizuale – experienţa aceasta este foarte 
bună, însă este trunchiată şi nu poate înlocui atelierul în ceea ce înseamnă dezvoltarea 
individuală a elevului-actor. Şcoala trebuie să ofere un spaţiu de experimentare şi 
autodescoperire, să ofere şansa dezvoltării unor instrumente utile în contexte diferite de 
lucru şi trebuie să dezvolte abilităţi general valabile. Nu avem nevoie de încă un loc în care 
oricine poate să urce pe o scenă, ci de unul în care accentul se pune pe a deveni „apt pentru 
scenă”. 
 În cadrul orelor de arta actorului elevul trebuie să înveţe tehnica Punctului de concentrare, să 
înveţe să aibă atitudinea justă faţă de munca actorului şi de parteneri, să înveţe să fie deschis spre 
experimentare, să-şi dezvolte spontaneitatea şi simţurile, să-şi conştientizeze propriile posibilităţi de 
expresie. Munca sa va fi aceea de a transforma convenţiile în adevăr de viaţă. Şcoala de teatru nu 
trebuie să fie o şcoală de dresaj. Indiferent că vorbim de facultate sau liceu. Creativitatea este 
cea care trebuie să stea la baza artei actorului şi scopul şcolii este acela de a genera contexte, 
oportunităţi de experimentare - ca unică modalitate de învăţare ce permite dezvoltarea 
creativităţii. Dacă ignorăm aceste aspecte, nu facem decât să pregătim actori pentru 
detestabila formulă pe care Peter Brook o numea Teatrul Mort. „Scopul improvizaţiei în 
pregătirea actorilor la repetiţii şi scopul exerciţiilor e întotdeauna acelaşi: a scăpa de Teatrul 
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Mort.[…] E vorba de a-l pune mereu pe a ctor în fa ţa  propriilor sale inhibiţii ca re îl fa c să 
substituie, fără să-şi dea seama, un adevăr nou cu o minciună.”19

1. Brook, Peter, Spaţiul gol, trad. Marian Popescu, Ed. Unitext, Bucureşti, 1997 

 Prin aşa-zisa pedagogie a 
lui „cum” nu facem decât să-i învăţăm pe elevi să substituie, cu bună stiinţă, un adevăr nou 
cu o minciună. Creativitatea şi libertatea personală le sunt strivite de propriile inhibiţii, de 
aprobare/dezaprobare şi modelul primit de la profesor apare ca salvator. Ne aflăm însă    
într-un cerc vicios, căci uşor-uşor elevii se formează în acest spirit şi ajung să se mire la 
sfârşitul ciclului liceal că sunt respinşi la facultate, deşi au fost timp de patru ani elevi de 
nota zece la disciplina de specialitate. 
 Cred că o şcoală bună este aceea din care ieşi mai tânăr decât ai intrat; mai deschis la 
minte, mai apt de a face conexiuni mentale, mai liber. O şcoală de artă care nu face decât să-şi 
îmbuibe elevii cu clişee, doctrine prăfuite şi preconcepţii despre „cum să”, nu-şi merită 
numele de şcoală de artă. Pentru a ieşi din acest unghi îngust, pentru a permite 
experimentării reale să aibă loc, trebuie să acceptăm că nu ştim „cum”  se face şi că  ne 
întâlnim la cursuri pentru a o lua, de fiecare dată, cu sinceritate şi maximă disponibilitate, de 
la început, împreună cu elevii noştri, pe un drum cu foarte puţine coordonate fixe. Profesorul 
de arta actorului este numai un partener de lucru mai experimentat, nu este cel care deţine 
toate răspunsurile. Este, mai degrabă, cel care-l face pe elev să-şi pună întrebările. Scopul său 
nu este acela de a oferi, ca profesorul de matematică sau fizică, formule de rezolvare a 
tuturor problemelor - pentru că nu există formule universal valabile în teatru. El propune o 
problemă pe care nu ştie şi nu trebuie să ştie dinainte cum o va rezolva elevul. Ba mai mult, 
este pregătit să accepte şi să încurajeze rezolvări cât mai diverse, fără a o impune pe a sa, fără 
să traseze un „cum”.  
Referinţe bibliografice: 

2. Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia şi Unitext, ediţia a III-a, 1998 
3. Colceag, Gelu, Rolul – partitura concretă a actorului între gând şi acţiune, revista Concept, 

vol. 4/nr. 1/2012 
4. Spolin, Viola, Improvizaţie pentru Teatru, UNATC Press, trad. Mihaela Beţiu, 2008 
5. Stanislavski, K. S., Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955 
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19 Brook, Peter, Spaţiul gol, trad. Marian Popescu, Ed. Unitext, Buc., 1997, p. 44 
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SUGESTII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII PEDAGOGICE  
ÎN LICEELE CU PROFILUL ARTĂ DRAMATICĂ 

 
Liviu Topuzu 
Universitatea de Arte Târgu-Mureş 
ianusart@gmail.com 
 
Abstract: There are multiple differences of perception and 
approach at the high school level in the field of theater 
pedagogy. These differences do not resume to different 
perspectives, reasoned and supported. Unfortunately, 
these are just subjective attitudes, uncertain and in most 
cases, unsubstantiated by functional theoretical and 
practical bases. So I think that only a few amendments to 
the Rules of the Olympics are inadequate to address these 
problems. However, the National Acting Olympics was a 
good opportunity to bring together the university and 
preuniversity teachers and students, in order to know 
each other, to work toghether, to find new paths of 
communication.  
Keywords: theatre high school classes, improvisation, 
workshop, communication, The National Acting 
Olimpics, competition rules, individual repertoire, 
scoring criteria. 
 

Am constatat, la nivelul învățământului preuniversitar, multiple diferențe de 
percepție, precum și de abordare a pedagogiei în sfera artei dramatice. Aceste diferențe nu 
înseamnă doar perspective diferite, argumentate și susținute, asupra formării individuale sau 
de grup a elevilor. Din păcate este vorba doar despre atitudini subiective, părelnice și, în cele 
mai multe cazuri, nefundamentate pe baze teoretice și practice funcționale. 

De aceea consider că doar câteva modificări ale Regulamentul desfășurării probelor 
din cadrul Olimpiadei sunt insuficiente pentru remedierea problemelor sesizate. Totuşi, 
Olimpiada Națională de Arta actorului din al cărei juriu am făcut parte în aprilie 2013 a fost o 
ocazie propice de întâlnire a mediului universitar cu cel preuniversitar, de întâlnire şi 
cunoaştere reciprocă a profesorilor de la diferite licee de specialitate din ţară. Concursul în 
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sine a revelat probleme de bază, unele legate de un limbaj de specialitate comun, care să 
poată îmbunătăți comunicarea între instituţiile de învățământ preuniversitar, precum și între 
acestea și centrele universitare de profil, în direcția aplicării unei programe școlare coerente, 
pornite dintr-o și spre o bază de valori comune, înțeleasă, acceptată și funcțională măcar la 
nivel local și național. Altele legate de modalităţile de lucru sau de selecţia repertoriului.  

Formarea elevilor de liceu în perspectiva admiterii lor în învățământul superior de 
specialitate, înseamnă racordarea pedagogilor, a formatorilor, la valorile educaționale și 
culturale aplicabile atât în etapa superioară a formării profesionale, cât și pe piața muncii de 
profil.  

Orice temelie clădită prost obligă la demolări succesive ulterioare și la re-crearea unei 
baze noi. Aceasta înseamnă un efort suplimentar pentru cadrele didactice din învățământul 
superior, precum și inutilitatea totală sau parțială a eforturilor depuse în învățământul 
preuniversitar, ca să nu mai vorbim despre instituțiile care urmează să absoarbă 
profesioniștii zilei de mâine. Cât despre mutilările, pierderile sau ratările individuale, 
personale, ale posibililor creatori de artă teatrală... iată o perspectivă a responsabilității 
fiecăruia dintre noi! 

În urma discuţiilor metodologice pe care le-am avut cu ceilalţi membri ai juriului şi a 
colocviului la care au luat parte juriul şi profesorii deopotrivă, am sintetizat câteva sugestii 
de îmbunătăţire/dezvoltare a activităţii pedagogice la nivel preuniversitar, în speţă la 
nivelul gruplui-ţintă – elevii liceelor cu profil artistic şi clase de Arta actorului:  

- Susținerea de workshopuri anuale de către specialiștii existenți în sistemul 
educațional universitar pentru pregătirea și perfecționarea teoretică și practică a 
cadrelor didactice în vederea obținerii unei sistem de referință comun; 

- Organizarea unor tabere sau a altor întâlniri lucrative mixte: pedagogi și elevi din 
mediul preuniversitar; 

- Stabilizarea, cel puțin temporară, a unui juriu care să constituie un nucleu formator și 
evaluator la nivel național, alcătuit din reprezentanți ai centrelor universitare 
naționale de prestigiu și din profesioniști din domeniu, cu mențiunea că un juriu 
instabil care să emită aprecieri obiective asupra unor activități formative, nu poate fi 
eficient în perspectivă, cu atât mai mult cu cât el se referă la o competiție între centre 
zonale sau locale. Caracterul competițional poate să domine caracterul formativ și să 
deformeze scopul propus de către aceste întâlniri ale performanțelor, mai degrabă 
complementare, decât comparative sau concurențiale la nivel național. 

- Centrele universitare pot accepta prezența la cursurile din program a formatorilor-
pedagogi din mediul preuniversitar, odată ce sunt primele beneficiare ale rezultatelor 
obținute de către aceștia. 
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În ce priveşte organizarea Olimpiadei, sunt câteva îmbunătăţiri care se pot face până 
la următoarea ediţie, având în vedere timpul foarte scurt pe care l-am avut la dispoziţie ca să 
vizionăm un număr record de 
spectacole ale claselor de liceu 
(secţiunea trupe), un număr 
record de repertorii personale 
(secţiunea individual) la două 
clase diferite – a XI-a şi a XII-a 
şi să completăm un număr 
record de fişe individuale (care 
solicitau nu numai aprecieri 
detaliate asupra elevului 
respectiv, dar şi notarea 
fiecărui text pe care 
concurentul îl spunea, fapt ce 
cerea, din partea juriului, un 
efort considerabil de încordare 
a atenţiei distributive).  

Olimpiada Naţională de Arta actorului – 
workshop de improvizaţie cu elevii participanţi la concursul individual 

 
Sugestii pentru Regulamentul Olimpiadei Naționale de Arta actorului, aşa cum au rezultat 

din discuţiile tuturor membrilor juriului şi din discuţiile ulterioare pe această temă: 
Programul de desfăşurare a concursului trebuie prelungit de la 3 la 4 zile şi organizat 

după cum urmează: 
Ziua 1 - improvizație. Atelierele de improvizație pot fi organizate pe două sau trei module, în 
funcție de numărul de participanți, în așa fel încât grupele formate să nu depășească mai 
mult de zece membri; aceste ateliere vor da posibilitatea primului contact dintre elevi şi 
membrii juriului. Elevii, lucrând în condiţii de parteneriat exerciţii de improvizaţie împreună 
cu membrii juriului, vor căpăta o relaxare necesară în faţa acestora în momentul concursului 
individual, iar juriul, pe de altă parte, va avea posibilitatea să observe mai lesne calităţile 
artistice ale elevilor. Proba de improvizaţie s-a desfăşurat anul acesta în mare grabă, fapt 
nejustificat, decât de rigorile unui program exagerat de compact, având în vedere că 
prestaţia elevilor în cadrul workshop-ului este, conform regulamentului, criteriu de 
departajare.    
Ziua 2 - probă individuală, repertoriu–  cls. a XI-a 
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Ziua 3 -  probă individuală, repertoriu –  cls. a XII-a 
Ziua 4 - spectacole – secţiunea trupe 

Proba individuală ar trebui să aibă o parte impusă şi o parte la alegere. Respectiv, 
repertoriile individuale pot conține un număr minim obligatoriu de trei poezii prezentate, 
specificate ca gen, iar restul repertoriului ar trebui lăsat la latitudinea elevului, care, 
împreună cu îndrumătorul său ar avea astfel ocazia să-şi constituie un repertoriu cu adevărat 
reprezentativ pentru gustul şi personalitatea sa artistică. Opțiunea repertorială poate fi astfel 
un criteriu de a preciere pentru că,  de exemplu, o poez ie așa-numit populară, nu poate fi 
considerată ca atare decât dacă aparține folclorului și nu unui anumit autor de poezie cultă 
care respectă doar regulile formale ale genului folcloric. Sau, datorită subiectivismului 
percepţiei, o poezie lirică din punct de vedere literar poate fi abordată ca și poezie de forță din 
punct de vedere interpretativ. Dacă textul o permite şi elevul îşi susţine propunerea, 
rezultatul este aprecialbil. Dar, de cele mai multe ori, există texte despre care se ştie că sunt 
„de forţă”, „lirice”, „comice”, „tragice” şi care au parte, prin urmare, de interpretări 
conforme cu „denumirea” (şi fără nuanţe) sau există texte care, nefiind înţelese, sunt spuse 
într-o anumită modalitate – „pe forţă” de exemplu (iarăşi fără nuanţele specifice viului).  

Propunem, de asemenea, includerea în repertoriu a povestirilor în proză, adtfel că, la 
clasa a XI-a repertoriul ar trebui să cuprindă, pe lângă poezii, o povestire, iar la clasa a XII-a 
o povestire şi un monolog dramatic. Includerea termenului de „dramatic” în alegerea și 
abordarea unui monolog din repertoriu este firească, deoarece cerinţa de monolog „comic” 
sau „tragic” este prea restrictivă şi greu de respectat în opțiunile repertoriale. 

La secțiunea trupe opțiunea repertorială ar trebui să fie mai elastică din punct de 
vedere interpretativ, aceasta însemnând că o temă propusă nu trebuie să fie neapărat 
aparținătoare unui anumit gen dramaturgic, efortul ce ar fi trebuit dedicat punerii în situaţia 
oferită de text, fiind înlocuit de multe ori de cel ilustrativ. În plus, durata spectacolelor nu ar 
trebui să depăşească 45 de minute, iar elevii ar trebui să se foloseacă de costume de mişcare 
şi, eventual şi doar dacă e necesar, de câte un element de costum. În privinţa obiectelor însă, 
utilizarea acestora îi aduce în realitatea situaţiei, dar nu recomandăm să se exagereze. 
Nivelul de studiu este impropriu utilizării costumelor de teatru (unul-două elemente de 
costum peste un corp negru sunt suficiente), a recuzitei sau decorului, pentru a nu pune 
accentul pe elementele exterioare, ci pe ceea ce se întâmplă în scenă, în situaţie, în relaţie cu 
partenerul.    

Anul acesta juriul a decis să acorde premii individuale şi la secțiunea trupe, dată fiind 
realitatea obiectivă că nu toți interpreții distribuiți într-un spectacol de trupă pot participa și 
la probele individuale. În același timp prestațiile interpretativ-individuale în spectacolele de 
trupă pot fi remarcabile, demne de a putea fi apreciate ca atare. Pe de altă parte, din multe 
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puncte de vedere, prestația unui interpret în spectacolele de grup relevă calități sau 
aptitudini greu de comparat cu cele ale unui interpret aflat în evoluție scenică individuală, 
distinctă. Tot anul acesta juriul a acordat şi premii speciale pentru autenticitate interpretativă, 
expresivitate scenică (în cazul unui spectacol ce îmbina şi mişcarea coregrafică cu proza), 
originalitate etc. şi acest lucru ar putea să rămână o constantă în cazul unor prezenţe ce 
merită a fi remarcate.  

Evaluările juriului, cuantificate pe aprecieri notabile aritmetic, consumă foarte mult 
timp și sunt practic imposibil de evidențiat în timpul acordat. În acest sens, consider că ar fi 
mult mai elocventă acordarea de calificative bazate pe criteriile stabilite, evaluate ca 
insuficient, suficient, bine, foarte bine și excepțional.  

 

 
Olimpiada Naţională de Arta actorului – 

workshop de improvizaţie cu elevii participanţi la concursul individual 
condus de Vlad Trifaş – master pedagogie UNATC 
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STUDIUL ARTEI ACTORULUI ÎN CLASELE LICEALE VOCAŢIONALE 
 – INIŢIERE SAU FORMARE? 

  
Otilia Huzum 
Universitatea de Vest Timişoara 
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Abstract: The pedagogy of vocational education at pre-
university level which focuses on acting, must have as 
fundamental target the initiation of youth towards discovery, 
self-discovery and verification through practice, through 
experimentation, of the truthfulness of principles and methods 
studied. A study structured in stages, following a natural 
chronological order of the element of difficulty, starting with 
improvisation exercises and ending with an adolescent age-
appropriate drama, offers the possibility of improving the 
personal qualities and skills in order to further engage in a 
unified creative process named - theatre performance. 
Keywords: knowledge/assumption, the actor's art, study, 
creativity, theater games, improvisation, involvement, expession 
            

,,Există Adevăr sau mai degrabă Cunoaştere.  
Şi toată exegeza noastră e în cunoaştere şi în beatitudinea ei.” 

Constantin Noica 
 

Voi susţine argumentarea ce urmează pornind tocmai de la cele două noţiuni 
fundamentale avansate de Constantin Noica - Adevăr şi Cunoaştere - elemente fără de care 
nici o cercetare nu poate fi concretizată. Dirijarea fiecărui individ, în vederea parcurgerii 
drumului către cunoaştere, într-un mod organizat, marchează începutul înţelegerii, 
descoperirii, autodescoperirii şi verificării în mod practic, prin experimentare, a veridicităţii 
principiilor şi mijloacelor studiate. Referindu-mă la elevii din învăţământul preuniversitar 
vocaţional, care au ca obiect principal de studiu arta actorului, în urma prezenţei mele ca 
membru al juriului Olimpiadei Naţionale de Arta actorului ce a avut loc la Galaţi, în aprilie 
2013, consider prioritară lămurirea unor norme şi principii în abordarea viziunii despre cât 
lucrăm, cum lucrăm, ce ne propunem să realizăm, cât şi până unde ne este permis să 
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aprofundăm noţiunile de bază, care este aria de definire şi asumare a acestor elemente în 
raport cu vârsta şi puterea de înţelegere şi implicare a elevului, pentru ca în final să existe o 
analiză a propunerilor raportată la realizări.  

Arta actorului – componentă centrală a artei teatrului – este un demers uman 
profesional de o mare complexitate, ce ţine în primul rând, dincolo de vocaţie, de talent, de 
aptitudini, de pregătire şi de un temeinic studiu interdisciplinar (muzică, dans, gest, vorbire 
expresivă, artă plastică, arhitectură, psihologie, istorie, literatură, filosofie, ştiinţă…). 
Referindu-ne la acestă definiţie care însumează un vast volum de cunoştinţe, doresc să 
evidenţiez faptul că este inadmisibil saltul peste înţelegerea rolului şi a gradului de 
participare a fiecărei componente amintite, domenii cheie la care se raportează disciplina în 
sine, cu scopul de a încerca, într-un mod impus elevilor, contactul cu spectacolul de teatru. 
Îndrumarea forţată şi directă către o muncă pe care o regăsim în teatrul profesionist nu poate 
crea decât o falsă viziune asupra complexităţii muncii actorului în lungul său drum către 
desăvârşirea creaţiei. Aşa cum au susţinut numeroase personalităţi din lumea teatrului, 
actorul se formează în timp, iar studiul său continuă pe tot parcursul vieţii; putem desprinde 
ideea că anii de liceu sunt destinaţi iniţierii, unde sub atenta supraveghere a cadrelor 
didactice elevul are posibilitatea formării un bagaj de cunoştinţe, pe care ulterior, în mediul 
universitar, să-l aprofundeze şi să-l obiectivizeze în propriile creaţii scenice. Există o 
diferenţă între cele două forme de învăţământ, deoarece prima iniţiază, iar a doua are 
obligativitatea de a forma actori profesionişti. 

Privind retroactiv la derularea celor trei etape ale concursului: prezentarea unor 
reprezentaţii-spectacol, la recitalurile individuale oferite de elevii claselor a-IX-a şi a-XII-a şi 
a atelierelor de lucru având ca temă improvizaţia, am constatat nevoia unui dialog continuu 
între cadrele din lumea universitară şi cele din mediul preuniversitar în ceea ce priveşte 
întreaga sferă a pedagogiei artei dramatice preuniversitare, adică o comunicare permanentă 
în vederea rezolvării impedimentelor apărute în abordarea metodologiei de pedare, o 
dezbatere pe marginea întocmirii programei de studiu cu obiective clare în concordanţă cu 
vârsta şi nivelul intelectual şi emoţional al tânărului aflat la vârsta adolescenţei; lipsa 
maturităţii reprezinţă o poartă deschisă confuziei, a denaturării firescului şi, nu în ultimul 
rând, a apariţiei stereotipului, ulterior foarte greu de înlăturat, iar uneori chiar imposibil. 

La baza tuturor activităţilor creatoare sunt acţiunile ludice, adică jocul, care satisface 
în cel mai înalt grad nevoia  de mişcare şi de acţiune.  El deschide nu doar universul 
activităţii, ci şi cel extrem de variat al realităţilor interumane, oferind prilejul de a pătrunde 
în intimitatea acestora şi dezvoltând dorinţa omului de a se comporta în diferite moduri. Prin 
joc, omul îşi exprimă cunoştinţele şi emoţiile, satisfăcându-şi astfel dorinţele şi eliberându-se 
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tensional. În acest mod îşi formează şi dezvoltă capacităţile şi însuşirile psihice în toată 
complexitatea lor.   

Ţinând cont de cele enunţate, consider ca punct de pornire în studiul artei actorului, 
la nivel preuniversitar, descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor creative prin intermediul 
jocului improvizat. Diversitatea exerciţiilor, a jocurilor, oferă posibilitatea exersării gândirii, 
imaginaţiei, memoriei, atenţiei, spontaneităţii,  intuiţiei, concentrării, integrării într-un grup, 
coordonării de grup, sincronizării,  relaţionării cu spaţiul şi cu tot ceea ce se află prezent în el, 
comunicării, exprimării emoţiilor, experimentării, autoevaluării; toate acestea contribuind la 
dezinhibarea interpretului şi făcând posibilă continuarea procesului de iniţiere într-un mod 
constructiv. Tot procesul pedagogic trebuie să se desfăşoare cu multă răbdare şi într-un mod 
organizat, respectând cu stricteţe etapele de lucru, în vederea asumării şi asimilării corecte a 
noţiunilor studiate. Libertatea, lipsa de constrângere oferită de exerciţiile improvizate, îi 
oferă elevului posibilitatea de a-şi descoperi: propiul mod de a judeca (situaţii, evenimente, 
întâmplări), valenţele creative existente în interiorul său, într-o formă neconştientizată,  
necesitatea expresivităţii corporale, importanţa vocii ca mijloc de comunicare a mesajului 
scenic şi atitudinea faţă de impulsurile creative. 

Urmărind ordinea cronologică firească a evoluţiei studiului artei actorului în mediul 
preuniversitar, voi continua cu câteva propuneri sau sugestii de lucru ce fac referire la temele 
şi sarcinile scenice. Sub nici o formă nu se pune problema formării de actori, munca depusă 
trebuie îndreptată către descoperirea aptitudinilor, conştientizarea existenţei şi dezvoltarea 
lor în scopuri creative, urmând ca într-o viitoare fază de studiu, în momentul întâlnirii cu 
personajul dramatic, toate aceste calităţi să-i slujească elevului în înţelegerea şi asumarea 
unui mod de lucru.  

Vreau să menţionez unele aspecte care mi-au atras atenţia şi mi-au permis vizionarea 
unor momente de „cum NU trebuie” să se procedeze în iniţierea unor elevi dornici să 
descopere frumuseţea şi caracterul ludic pregnant al artei actorului. Au fost câteva exemple 
de spectacole ce au avut la bază texte impropriu alese, deoarece un adolescent nu are 
maturitatea şi experienţa de viaţă necesară înţelegerii unor personaje atât de complexe din 
punct de vedere al raţionamentelor în gândire şi nici din punct de vedere al universului 
trăirilor interioare. Abordarea unor personaje de o factură atât de dramatică nu aduce 
elevului niciun fel de serviciu. El nu va înţelege sarcinile scenice şi va încerca o compoziţie 
de vârstă după tiparele impuse de profesor „fă aşa” (indicaţii impuse), „acum uită-te la mine 
cum ar trebui făcut” (profesorul arată, elevul imită). În acest mod, tot ceea ce va restitui 
elevul nu va trece prin filtrul fiinţei sale, ci va rezulta o întreagă construcţie ce va reprezenta 
un chin greu de suportat atât din partea privitorului, cât şi pentru „interpret”. În consecinţă, 
doresc să evidenţiez necesitatea abordării textelor studiate în funcţie de gradul de dificultate. 
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Pentru început sunt indicate poeziile, fabulele şi povestirile unde elevul va comunica mesajul 
ca şi cum lui i se întâmplă respectivul eveniment „aici” şi „acum”, el fiind pus în situaţia 
dată. Următorul pas sunt scenele abordate tot prin tehnica punerii în situaţie - care 
însumează întreaga capacitate de implicare şi exprimare a elevului. Abia după parcurgerea 
organică a acestor paşi, putem continua studiul abordând scene apropiate de vârsta, 
preocupările şi dezvoltarea întelectuală şi emoţională a elevului, încercând, împreună cu 
profesorul, prin intermediul întrebărilor şi al răspunsurilor, să se descopere, să se contureze 
o existenţă scenică de sine stătătoare, exprimată de elev în funcţie de înţelegerea la nivel 
mental şi asumarea la nivel afectiv a problemelor ridicate de text. Este o muncă laborioasă, 
dar cu foarte multă răbdare şi într-un climat adecvat îşi va face loc, într-un final, reuşita. Din 
păcate, trebuie să menţionez că exerciţiile pe marginea unei dramaturgii prea complicate sau 
defectuos abordate au demolat, parcă voit, toate normele şi principiile sănătoase regăsite în 
studiul disciplinei arta actorului. Unele texte fie erau neadecvate vârstei, fie erau foarte 
adecvate, dar se lucrase „ca la teatru”, cu indicaţii regizorale, fapt ce a dus la o înţelegere 
superficială a situaţiei, la o frazare incorectă, cu accente fără sens şi logică ce nu făcea decât 
să evidenţieze neputinţa elevilor de a înţelege textul, fragmentul prezentat fiind lipsit de 
mesaj şi de scop în sine. În spaţiul scenic interpreţii se simţeau stresaţi, tensionaţi, lipsiţi de 
confort, cu teama de a nu greşi. De-a lungul mai multor probe, am observat cum elevii se 
străduiau să demonstreze, să ne arate că simt ceea ce li s-a spus să simtă. Ba chiar au fost 
elevi ce lucrau încordaţi, cu expresia feţei aproape congestionată, cu venele umflate la 
maxim, cu o încrâncenare de speriat şi cu atitudine impusă, confecţionată macanic, lipsită de 
orice brumă de firesc şi normalitate. Transa în care se aflau cu greu putea fi suportată. 
Trăirile şi tensiunea acumulată într-un mod forţat, impus şi autoindus prin nu ştiu ce metode 
folosite la clasă, devenea tot mai vizibilă. Situaţia scăpase de sub orice formă de control, 
accesele de furie nu mai puteau fi gestionate logic şi nici stăpânite, expresia feţei demonstra o 
încordare nefirească, vocea folosită într-un mod excesiv trăda dorinţa de a convinge, elevul 
demonstrând, fără să vrea, în cel mai explicit mod, dresajul la care fusese supus. Ca 
practician şi pedagog, am realizat către ce direcţie periculoasă se poate îndrepta iniţierea 
unor tineri în arta actorului.  

Datorită acestui fapt, se impune delimitarea unor obiective precise, căci miza pe care 
o dezvoltă studiul artei actorului la nivel preuniversitar nu este spectacolul de teatru, ci: 
1. conştientizarea aptitudinilor şi dezvoltarea lor 
2. dobândirea funcţionării organice (conştietizarea şi cercetarea propriei fiinţe) prin punerea 
în situaţii oferite de diverse exerciţii de improvizaţie şi exerciţii dramatice (scene sau piese) 
în vederea înţelegerii modului de funcţionare atât la nivel mental, cât şi emoţional  
3. utilizarea inteligenţei raţionale şi emoţionale, a empatiei 
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4. descoperirea prin exerciţii de improvizaţie a capacităţii de asumare a unui alt mod de 
gândire (a unei alte psihologii) 
5. dezvoltarea disponibilităţii ludice, a dorinţei de a descoperi „n” posibilităţi de exprimare 
ale aceluiaşi gând 
6. dezvoltarea armonioasă a mijloacelor de exprimare: corp – voce 
7. dezvoltarea capacităţii de evaluare şi auto-evaluare obiectivă 
8. dezvoltarea gustului artistic 
9. respectul pentru valorile morale, estetice, juridice, politice, ştiinţifice, de patrimoniu etc. 
            Această modalitate de lucru va determina dezvoltarea organică proprie fiecărui elev 
în parte20 şi creează perspectiva dezvoltării artistice la maturitate, căci „originalitatea constituie 
interioritatea cea mai proprie a artistului”.21

1. Brook, Peter, Spaţiul gol, trad. Marian Popescu, Unitext, Bucureşti, 1997 
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20 Individualitatea, unicitatea şi originalitatea modului în care elevii rezolvă orice problemă ce li se 
propune – că este un exerciţiu de improvizaţie sau un text, sunt criterii esenţiale de evaluare a 
modalitătii de lucru a profesorului. O modalitate de lucru bazată pe experimentare şi pe descoperirea 
proprie a elevului ghidat de profesor va avea ca rezultat aceste caracteristici. O modalitate bazată pe 
indicaţii regizorale - „Fă aşa”, „Zi aşa” – are ca rezultat înserierea copiilor, respectiv schematizarea 
gândirii şi şablonarea frazării, intonaţiei şi a comportamentului. Fenomenul este destul de răspândit, 
din păcate, şi am văzut doi elevi din aceeaşi clasă de liceu având nu acelaşi tip de frazare – asta ar fi 
putut fi încă explicabil, ci o frazare identică şi o interpretare identică a aceluiaşi text (o fabulă, în 
speţă). (n. red.) 
21 George-Louis Leclerc de Buffon, apud Friedrich Hegel, Prelegeri despre estetică, trad. de D.D. Roşca, 
Ed. Academiei, Buc., 1966, p. 299 
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Abstract: Choosing a life path becomes a situation designed to 
close or open roads, dreams, hopes. Pre-university pedagogy is 
the training phase that should follow working principles that 
are objective and appropriate to the individual stage of 
adolescent development. This form of education should activate, 
individually and collectively, potential artistic skills. The 
judging experience at a National Olympics in acting, for the 
past two years, has lead me to a number of comments and 
suggestions that may be useful to pre-university professors in 
this field. 
Keywords: theater pedagogy, acting, curriculum, skills, self-
awareness, adequacy. 
 

Printr-o întâmplare fericită m-am aflat, şi anul 
acesta, la Olimpiada Naţională de Arta Actorului desfăşurată la Galaţi, ca membră a juriului. 
Juriul a vizionat într-o singură zi nouă spectacole din cadrul secţiunii trupe. E de necrezut ce 
maraton poate fi o asemenea experienţă. Din cauza oboselii pe care o acumulezi, vrei nu vrei, 
poţi pierde din obiectivitate. Pe de altă parte, e de dorit să se schimbe optica şi în ce priveşte 
birocraţia obligatorie pentru membrii juriului, care nu foloseşte la nimic, atâta timp cât 
rezultatul final nu poate fi contestat.  

Evenimentul a căpătat caracterul unei demonstraţii a celor deprinse de elevii înscrişi 
la liceele vocaţionale în domeniul artei actorului. Olimpiada a avut şi anul acesta două 
secţiuni, cea de trupe, în care s-au prezentat spectacole finale, şi cea de interpretare 
individuală, în care tinerii prezentau două monoloage, unul de forţă şi unul comic, apoi 
poezii din gama celor lirice, filosofice, de forţă, populare şi fabule. Mi-am pus întrebarea 
firească: câţi dintre aceştia vor continua să studieze arta actorului într-un cadru universitar şi 
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câţi dintre ei vor rămâne doar cu această amintire? Dar, până la o decizie finală a drumului 
lor în viaţă, aceşti tineri au demonstrat că le face plăcere să cocheteze cu această artă.  

Structura învăţământului preuniversitar vocaţional e prezentată, pe site-ul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sub forma programelor analitice, dar numai pentru 
clasele a noua şi a zecea. Bănuiesc că pentru cei care predau la clasele a unsprezecea şi a 
douăsprezecea funcţionează, în locul programei, bunul simţ artistic. Competenţele pentru 
arta actorului, trecute în programa şcolară a clasei a X-a, pretind atitudini critice ale elevilor 
în legătură cu vizionarea unui spectacol teatral. Citez: „investigarea spectacolului teatral din 
perspectivă estetică”. Şi ajungi să te întrebi pe baza căror învăţăminte practice vor face ei 
„investigarea”, cu ce mijloace şi până la ce nivel? Este imperios necesar să redefinim 
principiile după care se produce învăţământul vocaţional în ceea ce priveşte arta actorului. 
Altfel, trebuie să ne asumăm eventualele erori, dacă vom trece pasivi pe lângă astfel de 
inadecvări.  

Există şi o altă variantă, cea directă, prin care tragem un semnal de alarmă asupra 
unei lipse parţiale de dialog între cei ce concep direcţii de lucru şi cei  care sunt obligaţi să le 
urmeze, cadrele didactice din mediul preuniversitar. Sinceră să fiu, nu ştiu în ce barcă să urc. 
Pe cine să apăr mai întâi. Există un mare decalaj între şcolile de acest tip vocaţional, decalaj 
care iese la iveală atunci când analizăm calitatea produselor artistice prezentate într-o 
competiţie de acest nivel. Cert este că de suferit suferă elevii.  

Privind obiectiv cele vizionate pe parcursul Olimpiadei, am observat o confuz ie la 
nivelul percepţiei metodicii predării artei actorului adresate liceenilor. Atribuirea termenului 
de spectacol formei finale de studiu este o pretenţie riscantă, dintr-un considerent previzibil 
şi anume că Liceul nu concurează Facultatea. Prin urmare, se stabilesc confuzii la nivelul 
construcţiei şi aplicării tehnicii de lucru în relaţia profesor-elev. Elevii sunt diferiţi din 
punctul de vedere al modului de percepţie a actului artistic. Unii sunt expozitivi, alţii 
introvertiţi. Stângăciile pe alocuri sunt chiar fireşti. Nimeni nu-i vrea, în clasa a unsprezecea, 
a douăsprezecea, actori în adevăratul sens al cuvântului. Menirea profesorului este de a-l 
ajuta pe elev să se cunoască pe sine, astfel încât să se poată exprima firesc într-un spaţiu al 
manifestării incipiente a actului artistic. Să-i ofere un cadru propice în care să  creeze liber.  
Este foarte important ca profesorul să recunoască, să aibă abilitatea de a identifica şi conduce 
intuiţia elevului în abordarea temei artistice. Acesta este stadiul de lucru unde se doreşte o 
mai mare abilitate din partea profesorului de liceu.  

Declarat ca joc, exerciţiul improvizaţiei îşi are rostul bine stabilit de creatorii săi, şi 
anume acela de a-i dezvolta individului imaginaţia. Receptorul, în speţă elevul, primeşte o 
informaţie, o temă pe baza căreia el dezvoltă o situaţie. Acest moment trebuie exploatat de 
către profesor până când se ajunge la jocul unei situaţii de viaţă. Profesorul are menirea de a-
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l învăţa pe elev cum să se folosească de sine pentru a ajunge la finele unui astfel de exerciţiu. 
Dezvoltarea instinctelor artistice devine, în cazul elevului, expresia gândului său care îl 
conduce spre un gest şi mai apoi spre o acţiune. Într-o terminologie care i-ar ajuta şi dirija 
spre creativitate se poate folosi îndemnul: „fii spontan”. Este cea dintâi cerinţă nedeclarată, 
dar căutată pe parcursul exerciţiilor de improvizaţie de un profesor care îşi conduce 
conştient clasa spre performanţă. Coordonarea exerciţiilor de improvizaţie este un factor 
esenţial. Elevul trebuie ajutat să prindă încredere în propriile sale forţe creative prin 
inducerea impresiei că el conduce exerciţiul. Este important să i se insufle senzaţia de creator 
tocmai pentru a descoperi – în egală măsură profesorul şi elevul – care îi sunt limitele 
inventivităţii.  

Psihologia şcolară vorbeşte despre ritmuri22

În cazul profesorilor de arta actorilor din liceele de artă, obiectivele scontate nu ar 
trebui să depăşească un anumit nivel. Prin urmare, elevul este condus prea devreme la 
întâlnirea cu personajul, fără a se opri asupra eului. Comunicarea la acest nivel al perceperii 

 ale cunoaşterii individuale coordonate de 
profesor pornind de la interpretarea constantă a evoluţiei emoţionale a fiecărui elev în parte. 
Merită investită puţină răbdare în cazul unui elev care are nevoie de mai mult timp pentru a 
se adapta la cerinţele profesorului. Nu foloseşte nimănui panica profesorului care constată că 
este, din varii motive, în lipsă de timp. Să fim atenţi! Ne adresăm unor tineri care nu rulează 
spectacole de teatru. Care nu sunt actori. Îi putem debusola definitiv. Dacă profesorul le 
impune un obiectiv prea greu de atins, atunci această nereuşită a lor se poate transforma 
într-o frustrare cu efecte în timp. Nu trebuie scoasă din calcul greşeala care poate surveni 
atunci când sunt prea mari implicaţiile emoţionale ale elevului. Miza este una singură, din 
punctul meu de vedere: să fie finalizată prestaţia artistică potrivit nivelului cerut de studiile 
liceale, cu scopul de a demonstra că elevii au ajuns la un prag de cunoaştere a propriilor 
calităţi şi defecte, fără să le lase pe cele din urmă să invadeze spaţiul vital. Este 
recomandabilă aplicarea unor teste care ţin de cunoaşterea personală, de nivelul stimei de 
sine, de cultivare a individului. Cunoaşterea şi aplicarea unor lucrări precum Eul şi 
personalitatea de Mielu Zlate sau Cum să ne purtăm cu personalităţile dificile de François Lelord 
şi Christophe André ar putea fi salutare, în astfel de situaţii. Dacă stăm bine şi ne gândim, 
aportul profesorului în educarea unui tânăr este esenţial pentru viaţa acestuia, sub toate 
aspectele sale.   

Dar să nu ne depărtăm de la subiect. În fapt, tot ce se aşteaptă de la elevii claselor ce 
urmează orele de specialitate ale artei actorului se poate rezuma la obţinerea unei forme de 
exprimare în acord cu personalitatea lor.  

                                                           
22Ion, Ionescu, Sociologia şcolii, Iaşi, 1997, Editura Polirom, pp. 90-91   
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situaţiei scenice trebuie făcută în funcţie de nivelul lor de pregătire, adică de clasă. Efectul 
motivant al demonstraţiei făcute de profesor este dedus din jocul elevilor în cadrul scenic. În 
cazul acestei materii se verifică cele scrise de Lavinia Bârlogeanu, în introducerea cărţii sale 
Psihopedagogia artei: „Prin transformările interioare pe care le produce, prin măiestria de sine 
pe care o cultivă, putem concluziona că formele superioare ale lui a şti să faci sunt, în acelaşi 
timp, modalităţi ale lui a învăţa să fii”23. Prin urmare, este mai just ca elevul să înţeleagă 
scopul unui exerciţiu care îl ajută să se descopere pe sine decât să devină subordonat 
emoţional profesorului. Atât conceperea cât şi forma finală a studiului aplicat pe rol trebuie 
aşezate pe nivele pertinente ale impunerii pedagogice conduse spre o estetică conştientă, 
asumată profesional24

Vorbeam mai sus de proasta uzanţă a termenului de spectacol în cazul punerilor în 
scenă realizate cu elevii de liceu şi aş mai adăuga ineficienţa unui decor purtat ici şi acolo sau 
a unui costum bine scrobit. Cred că doar câteva elemente sugestive ar lăsa mai mult loc de 
exprimare elevului. Spun asta pentru că am observat o schimbare clară în două dintre 
ipostazele scenice ale unui astfel de tânăr. Prima a fost în rol şi alta la proba individuală, 
unde debarasarea de toate cele spuse mai sus i-au dat altă atitudine. Totuşi, abia la proba de 
improvizaţie l-am putut cunoaşte cu adevărat: când era doar el în expresia sa scenică cea mai 
sinceră.  

 de cadrele didactice calificate. 

Cu toate aceste lipsuri, criteriile de evaluare care ar trebui avute în vedere la finele 
clasei a douăsprezecea ar fi în primul rând o bună coordonare a elevilor, proiectată în 
evidenta înţelegere a rolului, printr-un joc natural. Să se urmărească relaţionarea corectă 

între personaje.  
 
 
 

Alexandra Vieru şi Gabriel Vătavu – elevi ai 
Colegiului Naţional de Artă  „Octav Băncilă” Iaşi, 

profesor coordonator Alice Şfaiţer, 
 „Când Isadora dansa” –  

premiul special al juriului,  
Olimpiada Naţională de Arta actorului 2013  

                                                           
23Lavinia Bârlogeanu, Psihopedagogia artei, Iaşi, 2001, Editura Polirom, p. 159 
24Idem, pp. 155-163 
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Fără preţiozitate consider că, la acest nivel educaţional aferent materiei numite „arta 
actorului”, este de apreciat că interpretul gesticulează şi acţionează în urma unui gând. 
Adică nu trebuie să i se cea ră  mai mult decâ t să  se comporte scenic conform unei bune 
înţelegeri a scopului declarat de text. Iată o situaţie care ar trebui să le devină obişnuită. Mai 
ales dacă ei înţeleg, pentru prima dată, scopul pentru care urmează o astfel de pregătire.  

Din fericire, când am tras linia finală şi am analizat pe fiecare în parte, au reieşit mai 
multe cazuri fericite decât nefericite. Într-un consens general s-a votat pentru spectacolul 
trupei de la Liceul Vocaţional de muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” din Tg. Jiu. 
Adaptarea după feeria Sânziana şi Pepelea de Vasile Alecsandri în această formulă artistică a 
fost o reală încântare. Scenariul a suportat inserări ingenioase din partea autorului, actorul şi 
profesorul Cosmin Brehuţă, care ar putea fi catalogate drept gaguri comice, dar care, în 
contextul bine susţinut de către elevi, nu deranjează, ci amuză şi incită la veselie. Este o 

punere în scenă modelată pe tipologia acestor 
tineri. Cosmin Brehuţă a intuit exact genul de 
„spectacol” care se pretează într-o astfel de 
ocazie. I-a  pus în lumină  pe fieca re în pa rte. 
Personajele sunt bine conturate. Elevii 
debordează de entuziasm şi nu depăşesc limita 
permisă a bunului simţ, nu se lasă furaţi de 
poantele inserate în jocul lor.  Au o ţintă ,  o 
direcţie a personajului lor la care nu renunţă 
până la finalul reprezentaţiei. De-a dreptul 
spumos a fost personajul colectiv Zmeul, 
interpretat de elevii Mihai Radulea, Vlad Fiu, 
Mirabela Chirculescu, care au şi fost răsplătiţi 
cu un premiu special al juriului.  

Personal, consider că cel mai important moment în colaborarea dintre juriu şi 
profesorii care au participat, alături de elevii lor, la Olimpiadă, nu l-a reprezentat cel de 
jurizare propri-zisă, ci, mai degrabă, atunci când am discutat în calitate de colegi. Spun asta 
deoarece am participat cu toţii la o întâlnire profesională, informală, al cărei scop a fost cel de 
a stabili strategii didactice pentru cei care îi ghidează pe aceşti tineri liceeni. Ca un ecou al 
acelor discuţii s-a conturat şi materialul de faţă. 

Am avut curiozitatea să aflu chiar de la iniţiatorul Olimpiadei scopul pentru care a 
fost conceput proiectul. Am stat de vorbă cu domnul Adrian Brăescu, designer, doctor în arte 
vizuale, în prezent Inspector General pentru Educaţie Artistică în Ministerul Educaţiei 
Naţionale.  
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Irina Scutariu: În primul rând ţin să vă felicit pentru conceperea unui astfel de proiect, care vine să 
reclame atenţia asupra pedagogilor din învăţământul teatral preuniversitar. Efortul lor nu ar fi fost 
vizibil la nivel naţional şi mă refer, mai ales, la puţinul timp pe care îl au la dispoziţie pentru a-i 
pregăti pe aceşti tineri. Construcţia unui spectacol cere mult mai mult timp decât le este acordat prin 
programa şcolară. Cum aţi gândit obiectivele proiectului, ajuns la a şasea ediţie? 
Adrian Brăescu: Învăţământul public preuniversitar de artă este, în România, un învăţământ 
de selecţie aptitudinală – copiii cu talent artistic dintr-o anumită zonă sunt pregătiţi în 
aceeaşi şcoală. Modelul se regăseşte în istoria tuturor naţiilor – în învăţarea unui instrument 
şi/sau a dansului. Forma de astăzi, la noi (şcoli şi licee de artă), este rezultatul asimilării, în 
timp, a artelor plastice şi a arhitecturii şi, mai recent, a artei spectacolului de teatru. O formă 
aparte de pregătire artistică preuniversitară, limitată doar la zona decorativă, aplicată, a 
existat şi în fostele şcoli de arte şi meserii.  

Revenind la subiectul discuţiei noastre – învăţământul preuniversitar de teatru şi 
concursul naţional pe care acesta-l derulează – ţin să precizez de la bun început că şi după 
patru ani de experienţă ne aflăm tot în perioada unor „limpeziri” de principii. Mă refer la 
portretul absolventului şi la tot ceea ce implică creionarea lui: curriculum, evaluare – 
procesul de învăţământ. Pe scurt, în viziunea mea, pe lângă înzestrarea nativă, absolventul 
de studii medii artistice ar trebui să fie şi un tânăr cult, creativ, receptiv, nu epuizat, plafonat 
etc. – „şcolit în ultimul hal” – iertată-mi fie expresia (nu-mi aparţine, dar se potriveşte de 
minune).  

Spectacolele acestor „învăţăcei” în ale actoriei ar trebui gândite, poate, diferit, aşa 
cum sunt, în cazul artelor plastice, schiţele de idee, proiectele, crochiurile, în multe cazuri 
mai „proaspete” şi mai „vii”, cu alte cuvinte, mai relevante pentru ceea ce numim ucenicie, 
decât lucrările aşa-zis finisate, în realitate „obosite”, „chinuite” dar, din păcate, total 
inexpresive.  
I.S.: Ideea stimulării competiţiei artistice, la acest nivel, este una preluată de la sistemul şcolar 
European sau este autohtonă? 
A.B.: Competiţiile şcolare se practică pe întreg mapamondul în cadrul tuturor sistemelor de 
învăţământ. Avem puţine informaţii referitoare la învăţământul preuniversitar de teatru în 
alte ţări ale Europei – acest tip de educaţie se practică în toate şcolile publice de învăţământ 
general, sub diferite forme. Festivaluri ale trupelor de teatru din licee şi colegii 
preuniversitare au devenit şi la noi ceva obişnuit.  
I.S.: Ca membră a juriului, am constatat o schimbare faţă de anul trecut. Anul acesta a fost inclusă 
secţiunea individuală, cu probe de recitare, de monolog şi de improvizaţie, pe lângă cea dedicată 
trupelor. Acum aş putea spune că tinerii liceeni au fost puşi pe deplin în valoare. Doriţi să realizaţi o 
evaluare a elevilor asemănătoare cu cea a admiterii la Facultăţile de profil?  
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Zaharia Nicoleta şi Matei Adrian – elevi ai 
Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi, 

profesor coordonator Daniela Enache-Nistor, 
premiul II la Olimpiada Naţională de Arta 

actorului 2013, secţiunea trupe - „Buzunarul cu 
pâine” de M. Vişniec 

 
 
 

 
A.B.: Secţiunea de interpretare individuală s-a derulat în paralel cu secţiunea trupe de teatru 
pe parcursul tuturor celor 4 ediţii anterioare în locaţii diferite. Noutatea, în acest an, a constat 
în derularea ambelor secţiuni în acelaşi timp şi în acelaşi loc. Nu e foarte uşor şi, din păcate, 
nu multe centre din ţară pot oferi condiţii optime de desfăşurare a unor asemenea 
manifestări artistice. Sper că oraşul Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Liceul de Arte 
„Dimitrie Cuclin” s-au achitat onorabil de obligaţiile de gazde. Acest lucru doar 
dumneavoastră îl puteţi confirma sau infirma.  
I.S.: S-au achitat la cele mai bune standarde, din punctul meu de vedere. Şi, pe această cale, le 
mulţumesc gazdelor pentru buna organizare. Întorcându-ne la participanţi, aş vrea să ne spuneţi care 
sunt reacţiile absolvenţilor de liceu la faptul că li se oferă, prin intermediul acestui festival-concurs, 
prilejul de a fi remarcaţi înaintea examenului de admitere?  
A.B.: Faptul că li se oferă un prilej de a-şi etala calităţile artistice în faţa unor evaluatori de 
marcă îi motivează, cred, mai mult. Este şi o etapă de probă înaintea examenului real, poate 
mai greu, deci concursul îi ajută să-şi cântărească mai bine şansele în comparaţie cu ceilalţi 
competitori. Orice simulare de examen nu poate decât să ajute... Asta a fost şi ideea: 
standardele de evaluare să fie aliniate celor de la examenele de admitere.  
I.S.: Ce planuri aveţi pentru următoarele ediţii? V-aţi gândit să extindeţi formatul proiectului? 
A.B.: Atât în privinţa învăţământului preuniversitar de teatru cât şi a olimpiadei aferente, 
orice plan se bazează pe feedback-ul de la şcolile implicate şi, mai ales, pe cel de la mediul 
universitar. Fără o legătură asumată între nivelurile de învăţământ riscăm derapaje 
inadmisibile pentru un învăţământ public, cu consecinţe nedorite, cred, de nimeni.  
I.S.: Vă mulţumesc pentru interviul acordat.  
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ARGUMENT PENTRU PEDAGOGIA TEATRALĂ 
 

Lenuş Teodora Moraru 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
lenus@mail.com  
atelieruldeteatru@yahoo.com  
www.atelieruldeteatru.com 
 
Abstract: Theatre regarded as a pedagogical 
activity requires additional conditions to 
other disciplines, its redefinition in relation to 
the instruments it uses - emotion, game, 
personality - is closely linked to its primary 
objective. That is to educate youth in the spirit 
of a cultural act that can arouse interest and 
actively involve them in the learning process, 
which, unlike other study subjects, directly 
affects them. 
Keywords: education through theatre, 
culture through theater, theatre high school 
groups, theatre pedagogy, personal 
development, thinking, creativity. 

„Omul nu este întreg decât atunci când se joacă.” 
Schiller 

 
JOCUL este prima activitate de învăţare. 
JOCUL TEATRAL are capacitatea de a dezvolta abilităţile individului.  
TEHNICILE TEATRALE au utilităţi multiple în educaţia generală, mai ales când sunt 
experimentate sub o îndrumare specializată. 
 

„Startul oficial al teatrului românesc se dă la data de 29 mai 1798. În acea vreme domnitor era 
Hangerli-Vodă şi acesta dă prima autorizaţie unui grup de actori să înfiinţeze un teatru. Domnitorul, 
aşa cum se ştie, nu avea o fire omenoasă de fel, însă iubea arta.” (Revista Hystoria) 
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Teatrul a avut la început o mare valoare pedagogică și de formare a culturii și 
identităţii naţionale prin rostirea românească pe scenă. În 1840, vin la conducerea Teatrului 
Naţional din Iaşi M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, C. Negruzzi. Principalele trei puncte 
programatice ale activităţi teatrale româneşti erau următoarele:  

- creearea unui repertoriu original, care să oglindească realităţile româneşti; 
- pregătirea unor buni actori profesionişti; 
- transformarea teatrului într-o şcoală de educaţie cetăţenească patriotică. 

Apariţia teatrului cult, jucat de actori profesionişti, în România, are un scop declarat 
pedagogic, cu valoare preponderent de promovare și cultivare a limbii române, o modalitate 
de cristalizare a sentimentului naţional, de formare a culturii și identităţii naţionale prin 
rostirea românească pe scenă. Teatrul Naţional era socotit drept o şcoală a limbii, a 
îndreptării moravurilor şi a instruirii unor segmente cât mai largi de public.  

În România, poate nu întâmplător, cel ce a pus bazele sistemului educaţional 
românesc este și cel care a organizat prima reprezentaţie de teatru în totalitate românească - 
Gheorghe Asachi. Apoi, foarte repede, s-au înfiinţat primele Conservatoare din ţările 
românești.  

Nu trebuie neglijat faptul că apariţia teatrului în România a avut un caracter 
preponderent pedagogic și ideologic, mai mult decât de divertisment. Ideea de teatru în 
România a apărut chiar înaintea actorilor profesioniști, intelectualii și revoluţionarii români 
simţind puterea exercitată de această artă asupra maselor largi. Teatrul a fost unul din pilonii 
principali ai nașterii românilor ca naţiune, reușind să concretizeze prin spectacole, o idee de 
conștiinţă naţională. Înainte de a exista ca stat, România a existat ca teatru. Dorinţă, idee, plan. 
Mijloc de comunicare. Eforturile, la începutul secolului XIX pentru un teatru naţional, în 
ambele provincii românești, sunt grăitoare în acest sens, iar naivitatea demersului este 
emoţionantă până la proba eficienţei. Se poate spune că naţiunea română era în pragul 
adolescenţei și, oricât de glumeaţă și absurdă ar putea fi considerată o asemenea idee, ea 
poate fi probată prin legătura care există între vârstă și etapă de dezvoltare.   

Se poate remarca astfel apariţia „sintetică” a teatrului românesc (ca să nu folosim 
termenul „artificial” care e mult mai rece) în sensul că lucrurile au fost făcute după un 
program, conform unor scopuri, într-un „laborator” artistic și de principii estetice, și nu 
firesc, natural, cum s-a întâmplat în civilizaţia vestică, pe filiera divertismentului, dacă se 
poate spune așa, filieră ce a urmat celei pedagogice (iată), de „popularizare” a învăţămintelor 
și sărbătorilor religioase unui public care nu știa să citească. Practic, teatrul românesc a 
recuperat în o sută de ani (dacă marcăm momentele Cișmeaua Roșie și Caragiale) ceea ce se 
întâmplase în apus în decurs de 400-500 de ani.  
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Evident, a fost o călătorie în salturi, care a ratat cu graţie perioade importante. Și s-a 
mai întâmplat ceva ce ţine de non-apariţie, de fapt: publicul. În acest galop nebun al artei 
spectacolului, problema publicului larg nici nu s-a pus, considerându-se probabil 
neimportant aspectul pentru că, oricum, teatrul era o artă gustată mai mult de elitele 
intelectuale sau de „lumea bună”. 

O perioadă în care această legătură s-a produs – cea dintre teatru și publicul său larg 
– a fost în perioada dictaturilor. În același timp, în manualele de limba și literatura română s-
a minimalizat importanţa adusă de teatru la formarea culturii naţionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aida Avieriţei şi Octavian Costin – membri ai „Atelierului de teatru” din Botoşani, absolvenţi ai masterului,  
respectiv ciclului de licenţă, în Arta actorului la UNATC în 2013 – în  „De veghe în lanul de secară” (2008) 

 
Nu-mi pot da seama dacă s-a făcut acest lucru intenţionat, cunoscându-se puterea 

teatrului în crearea de curente de gândire sau dacă acest lucru s-a întâmplat prin neglijare, 
pur și simplu. Cert este că, în vremea în care actorii erau priviţi ca niște haiduci ai spiritului 
pentru că aveau curajul să rostească pe scenă, în faţa mulţimii, lucruri interzise care nășteau 
pericol, la școală se învăţa foarte puţin despre aceasă artă.    

Ruptura produsă apoi de evenimentele din ’89 a fost iarăși așa de mare, încât teatrul, 
care fusese totuși o formă de rezistenţă prin crearea iluziei și concretizarea libertăţii personale 
și de grup între orele de începere și cele de final ale spectacolelor, nu și-a mai avut sensul 
pentru câţiva ani. 
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Cezara Munteanu, Alexandru Voicu (student anul I Arta actorului UNATC) şi profesoara lor, Lenuş Moraru 
 

În momentul de faţă, cred că lucrurile se reașează, relaţia public-spectacol oferit se 
redefinește și redimensionează. Teatrul, prin lecţia libertăţii de exprimare, are un public nou: 
liceenii. În această aglomeraţie de adulţi ocupaţi sau plecaţi prin străinătate, în această abundenţă 
consumistă, educaţia prin teatru oferă liceenilor o metodă simplă și de efect de a se 
identifica/găsi/poziţiona și apăra în faţa tot mai numeroaselor ocazii în care pot fi manipulaţi. 
Moneda forte este emoţia, căci prin stăpînirea acesteia dobândești putere. E ciudat cum o artă 
care se adresează în principal emoţiei de tot felul, poate educa, prin antrenament foarte 
judicios structurat, pe baze știinţifice, administrarea acestei eterne și mari necunoscute, știut 
fiind că pentru adolescenți, cel mai simplu mod de „apărare” este eradicarea emoţiei, dorinţa 
de a fi cool, de a-ţi afirma puterea – ceea ce dă naștere prea devreme cinismului. 

Educaţia teatrală predată în școli poate reda învăţământului un aspect oarecum uitat 
astăzi – valoarea de act de cultură al actului de educaţie. Astăzi se pare că se pune foarte mult 
accent pe omul informat – deci puternic, mult mai mult decît pe omul cult – deci inutil, într-o 
accepţiune primară. Școala se rezumă la a oferi informaţia, presupunîndu-se a priori că, din 
moment ce o deţine, elevul va şti cum să opereze cu ea. Pedagogia teatrală, prin multitudinea 
de situaţii și personaje întâlnite în experienţele teatrale, îi poate învăţa pe elevi mult mai ușor 
să creeze legături între lucrurile învăţate la diverse discipline. 
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„Matematica școlară ar trebui să fie un act de cultură.” – spune matematicianul-
academician şi marele profesor Solomon Marcus. 

Îmi permit a ici să  a duc în discuţie gândurile unei eleve de clasa a X-a, actuală 
membră a Atelierului de teatru, care a dat curs provocării de a găsi în cadrul procesului de 
învăţământ legături între o materie predată și activitatea sa în cadrul trupei de teatru sau ce 
știe ea la momentul respectiv despre teatru. Întâmplarea (legătura) s-a produs în ora de 
matematică:  

„Spunem că definim o funcţie matematică dacă, printr-un procedeu de corespondenţă 
facem ca fiecărui element  din mulţimea A sa îi corespundă un element din mulţimea B, A şi 
B fiind două mulţimi nevide. Matematic am scrie: f: A B iar procedeul de corespondenta ar fi: 
f(x)=y. 

În acest caz, x-ul este elementul-cheie, pentru că în anumite situatii el devine y, dar în 
esenţă rămâne x. Împrejurările, situaţia îl constrâng pe acesta să se schimbe, devenind un 
element al altei mulţimi, de cele mai multe ori diferită de cea din care făcea parte. 

Aşa este şi actorul. Considerând că el este elementul-cheie, adică x-ul rezultă că există şi 
un procedeu de corespondenţă care îl poate transpune în y, adică personajul său.   

La fel ca la funcţii, împrejurările (spectacolele) îl convertesc pe actor în altă persoană, 
evident diferită de el sau de altele prezente în viaţa sa cotidiană. Cum x-ul devine y, aşa şi 
actorul se identifică cu personajul în timpul piesei. 

Dacă am asemăna aceste două elemente, X-ul si Y-ul, cu două persoane, am vedea că, 
de fapt, ei sunt unul şi acelaşi individ, doar că x-ul este văzut prin prisma mulţimii A (de 
aceea este x), iar y-ul este văzut prin prisma mulţimii B, de aceea este y. La fel se întâmplă şi 
cu actorul. În timpul spectacolului el este y, adică personajul său, pentru că este văzut prin 
ochii publicului, în viaţa sa personală el este doar un simplu x, dar în esenţă el este una şi 
aceaşi persoană. 

Toată acestă acţiune, prefacerea lui x în y în urma procedeului de corespondenţă o 
realizează funcţia. Ceea ce îl preface pe actor în personaj, în urma diferitelor procedee sau 
exercitii, este teatrul. De aceea personajul nu poate exista independent de actor şi nici actorul 
independent de personaj.” 

Diana Anghelache – clasa a X-a 
Quot erat demonstrandum! 
Ce valoare are pentru elev crearea unei asemenea legături? În sine, nici una; dar 

propune un joc al gândirii, îl antrenează să creeze legături. 
Pedagogia teatrală, dincolo de beneficiile pe care le aduce la nivel personal, de 

comunicare cu sine și cu ceilalţi, poate însemna o nouă etapă în viaţa teatrală, poate educa 
publicul prin apropierea creată de învăţarea limbajului specific, poate produce reamplasarea 
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teatrului la importanţa sa culturală iniţială prin cultivarea publicului. De fapt, aceasta se face 
prin conștientizarea nevoii omului de teatru, prin recunoașterea teatrului și ca spectacol, și ca 
formă de vieţuire/supravieţuire.  

Pedagogia teatrală poate duce la transformarea artei teatrale într-o şcoală de cultură, 
transformând astfel școala într-un act cultural.  

Un public larg de teatru cultivat produce valori în arta teatrului prin recunoaștere și 
promovare. Educaţia prin teatru, prin libertatea de expresie pe care o cultivă, încurajează 
gândirea critică. 

Libertatea de expresie implică în primul rând cunoașterea aprofundată a sinelui prin 
conștientizarea sa la un moment dat și schimbările care intervin prin interacţiunea cu mediul 
înconjurător, de aici identificarea mediului înconjurător, stăpânirea sa prin cunoaștere, 
identificarea și consolidarea permanentă a raporturilor dintre sine și mediul înconjurător și a 
dinamicii lor. Libertatea de expresie este cultivată prin cunoaștere.  

 
 

„Momo”, spectacol multipremiat –  
Festivalul Național de Teatru Tânăr IDEO IDEIS 6 (Alexandria, 
2011), Festivalul național de arte pentru liceeni „Florian Pittiș” 
(București, 2012) – cu actualii studenţi UNATC Silvana Mihai, 

Alexandru Voicu (anul I Arta actorului), Diana Ligi (anul I Regie 
teatru), Sabina Balan (anul I Scenaristică). Spectacolul a fost 
reprezentat în 2012 la FIT Sibiu (Premiul special al juriului 

IDEO IDEIS) și la UNATC (în cadrul Workshopului 
„Enthousiasmos: teatrul și comunitatea”) 

 
• Cunoaște-i pe ceilalţi și te vei cunoaște pe tine 

însuţi pentru că „nimic din ceea ce e omenesc 
nu mi-e străin”. 

• Dincolo de jocul propriu-zis (sau mai bine zis 
prin jocul propriu-zis) descoperim ritualul – 
învăţarea identificării ritualului și,  de ce nu?, 
călătoria pe care acesta o propune -  o lume 
sacră - și în spectacolul de teatru și în viaţa sa. 
Prin jocurile teatrale și prin educaţia prin teatru se poate descoperi o poartă spre 
sacralitatea lumii, într-o lume desacralizată. Asta o face teatrul de când lumea - şi 
acum cu atât mai mult. 

• Pedagogia teatrală dezvoltă capacitatea individului de a decoda un limbaj. 
• Teatrul este un traducător. Un „trădător” al cuvintelor. 
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„Deșteptarea primăverii”, spectacol premiat la Festivalul Național de Teatru Tânăr IDEO IDEIS 7 
(Alexandria, 2012), Festivalul național de arte pentru liceeni „Florian Pittiș” (București, 2013) 
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DESPRE TEATRUL ÎN LICEE ŞI DEZVOLTAREA PERSONALĂ 
 

Andrei Gheorghe 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
andreigh@msat.ro 
www.trupaas.ro  

 
 
Abstract: This article talks about the working method in 
theatre high school groups nowadays. The emphasis should be 
on the personal development of the students, instead of staging 
shows. The acting teacher for children must dedicate for the 
person who is permanently in evolution. The working methods 
are different from person to person so that one must find specific 
tactics to adapt to any kind of child, and to respond to his own 
individual problems. The high school theatre objectives must be 
the same like the students from 1st year acting university and 
based on the Stanislavski, Ion Cojar and Viola Spolin methods. 
Keywords: theatre high school groups, personal development, 
creativity, theatre pedagogy. 
 

În cadrul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, coordonez de ani 
buni trupa de teatru „As”, lucrând cu un grup care îmi creează enorme satisfacţii şi de la care 
am mereu câte ceva de învăţat. Deşi mă ocup de această trupă încă de când eram în liceu, în 
momentul în care am intrat la actorie, mi-a fost greu să-mi găsesc resursele pentru a fi înţeles 
de copii, cât şi de părinţi, având în vedere că suntem de vârste apropiate. Cred că acest lucru 
m-a ajutat, pentru că am realizat că nu contează vârsta şi că mă pot apropia de ei, doar dacă 
suntem parteneri cu drepturi egale, bineînţeles respectând nişte reguli. Pot spune că în toata 
munca desfaşurată sunt adeptul unei „pedagogii afective”. Datorită vârstei lor fragile, pentru 
a elimina orice barieră care poate împiedica lucrul şi comunicarea încerc să mă implic cât mai 
mult în dezvoltarea lor personală şi în afara repetiţiilor. Cu toţii ştim că fiecare elev de liceu 
este obişnuit să aibă un raport scolastic cu profesorul, fără a stabili o relaţie bazată pe 
comunicare, aşteptând de multe ori de la acesta răspunsul sau cheia rezolvării unor 
probleme.  
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Sunt conştient că 
foarte mulţi dintre elevi nu 
vor deveni actori sau 
oameni de teatru, de aceea 
încerc pe câ t posibil să le 
dezvolt şi să le formez 
gustul pentru adevarata 
cultură. Mulţi dintre copii, 
vin în clasa a IX-a în trupa 
de teatru împinşi de la 
spate fie de colegi sau de 
părinţi, fiind dornici de a fi 
în centrul atenţiei şi de a  

apărea imediat pe scenă. Foarte puţini dintre ei au fost la teatru, iar unii dintre ei nici măcar 
nu au auzit de mari actori. Pe lângă atelierele desfăşurate, merg destul de des cu ei la orice 
spectacol, iar mai apoi reuşim să comentăm şi să observăm ceea ce ne-a plăcut sau nu ne-a 
plăcut. La începutul fiecărui an  şcolar, ei primesc o listă cu filme pe care trebuie să le vadă 
pentru a-i cunoaşte pe marii actori. Vizionarea mai multor spectacole a avut un efect 
pedagogic imediat, ei reuşind să observe lucrurile negative şi pozitive din jocul actorilor. 
Surpriza cea mai mare am avut-o anul trecut, când câţiva dintre copiii din trupă, mi-au spus 
că vor merge singuri la Sibiu să vadă spectacolul „Faust”. Lucrul acesta reprezintă o 
confirmare pentru mine ca şi coordonator întrucât indiferent de ceea ce vor face pe viitor, 
gustul pentru artă nu se va pierde, teatrul câştigând spectatori avizaţi. 

Consider că  orice atelier de actorie în cadrul liceului trebuie sa  înceapă înainte de 
orice cu jocurile teatrale. Jocul teatral este singura modalitate prin care poţi satisface 
aşteptările şi nevoile elevilor şi, în acelaşi timp, îţi oferă posibilitatea de a-i dezvolta pe toate 
planurile. Educaţia teatrală dezvoltă o serie de abilităţi de care orice persoană va avea 
nevoie: dezvoltă principalele procese psihice (memoria, atenţia, gândirea, imaginaţia) – acest 
gen de jocuri sunt aplicabile oricărei vârste, iar prin forma lor amuzantă îi motivează pe 
copii, realizând toate cerinţele cu plăcere. Educaţia trebuie să pună în valoare adaptarea 
omului, pregătindu-l astfel pentru a răspunde solicitărilor imprevizibile la care va fi supus. 
De aceea, prin intermediul exerciţiilor de improvizaţie, elevul îşi poate dezvolta capacitatea 
de a face strategii (implicit, planuri de viitor), pe aceea de a lua decizii, optând în modul cel 
mai ofertant cu putinţă, mai potrivit unei situaţii, şi îşi dezvoltă, de asemenea, 
adaptabilitatea la orice situaţie (atât în situaţii cotidiene, dar şi în situaţii critice). În 
soluţionarea unui exerciţiu elevul implică toate laturile personalităţii sale, toate procesele 
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psihice, găsind astfel o soluţie proprie. Majoritatea jocurilor şi exerciţiilor se desfăşoară în 
grup, astfel încât se dezvoltă abilitatea de lucru în echipă: toţi partenerii sunt egali şi luptă 
împreună pentru rezolvarea problemelor propuse, atât responsabilitatea, cât şi meritele 
aparţin întregului grup.  

Aceasta primă etapă are ca scop esenţial dobândirea unei componente naturale a 
elevului, fără de care nu se poate trece mai departe, astfel încât în faţa unui public un elev-
actor să se comporte normal şi să acţioneze, nu să se simtă privit. 

De şase ani organizez împreună cu trupa de teatru Festivalul naţional de arte pentru 
liceeni „Florian Pittiş” – un concurs de teatru şi muzică în memoria lui Florian Pittiş, 
absolvent al Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”, ce se desfăşoară la Teatrul Bulandra.  
De-a lungul anilor am observat mai multe probleme apărute în realizarea de spectacole cu 
liceeni.  

În multe dintre cazuri atunci cand se începe un spectacol cu elevi de liceu se pierde 
componenta esenţială: DEZVOLTAREA PERSONALĂ. Acest lucru începe de la alegerea 
repertorială până la metoda de lucru: mulţi dintre coordonatori preferă să aleagă texte care 
depăşesc cu mult experienţa de viaţă şi posibilităţile artistice ale elevilor, cerându-le acestora 
abilităţi de compoziţie. Experimentând la rândul meu cu copiii, mi-am dat seama că 
pedagogia teatrală este un act de creaţie unic şi că nu trebuie ca profesor să vreau să ies în 
evidenţă. În multe cazuri, modul de lucru este 
centrat pe metoda „Fă ca mine”, elevii neavând 
cunoştiinţele necesare pentru a prelua şi a-şi asuma 
indicaţiile. Profesorii coordonatori îşi „dresează” 
elevii după bunul plac, numai pentru a-şi împlini 
viziunea regizorală. Acest tip de profesor reuşeşte să 
strice elevul şi să-i distrugă elanul creator, necesar în 
cazul în care doreşte să urmeze o facultate de arta 
actorului. Această metodă anulează din start orice 
dezvoltare personală a elevului, transformându-l 
într-un simplu executant. Afirmaţia domnului Ion 
Cojar este cu atât mai valabilă în cadrul trupelor de 
liceu: „Orice şcoală, şi cu atat mai mult aceea a artei 
actorului; orice instituţie care se vrea formatoare, trebuie 
să aibă privirea aţintită în permanenţă asupra omului, 
aflat într-o continuă evoluţie.“25

                                                           
25 Ion Cojar, O poetică a artei actorului, Ed. Paideia, 1999, p. 89 

 

242



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                               Research 

 

 

„Forma lucrurilor”, Trupa As, 2011, Club Prometheus 
 
Ultimul spectacol pe care l-am lucrat cu trupa de 

teatru este „Never let me go” – o dramatizare după 
romanul „Să nu mă părăseşti” a lui Kazuo Ishiguro. Mi-
am dat seama mai mult ca niciodată că indiferent că sunt 
elevi de liceu, ei pot gândi şi lucra liber numai dacă sunt 
puşi în anumite circumstanţe şi le sunt puse întrebări. 
Munca la acest spectacol a fost una de echipă şi a început 
prin lecturi şi analiza textului, astfel încât elevii să 
reuşească să înţeleagă ce vorbesc, cui se adresează şi ce 
doresc să obţină cu acea replică. Tot romanul a fost 
comprimat la 10 pagini de text, iar situaţia unei scene a 
fost descoperită numai prin intermediul improvizaţiei. 

Permanent, le-am cerut să acţioneze aşa cum fac ei în mod normal. Bineînţeles, că acest lucru 
nu a fost mereu posibil, întrucât chiar dacă personajele jucate erau de aceeaşi vârstă cu ei, 
erau puse în situaţii de viaţă mai dificile şi elevii nu ştiau cum să reacţioneze. Ceea ce m-a 
salvat a fost tot improvizaţia realizată prin intermediul întrebării „Ce-ar fi dacă ar fi?”. 
Experienţa prezentării spectacolului la diverse festivaluri m-a făcut să constat că nu „iese” 
decât dacă elevii se ghidează după un scop real, vorbesc unii cu alţii şi se ascultă efectiv. 

Metodele de lucru care anulează descoperirea pot avea succes imediat, dar nu au 
valabilitate şi nu se pot repeta, pentru că elevul-actor nu are pe ce să se bazeze.  

 
 
 
 
 

„Never let me go” – premiul pentru cel 
mai bun spectacol în 2013 la  

numeroase festivaluri pentru liceeni: 
„5 licee – 5 teatre”, „OKaua”, 
„Catharsis”, „AmFiTeatru”,  

„George Constantin” şi  
premiul pentru cel mai bun coordonator 

de trupă la Festivalul „OKaua” 2013 
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Ana Creţu, Trupa As – Trofeul 

Festivalului „George Constantin” 2013, 
premiul pentru cea mai bună actriţă la 

Festivalurile pentru liceeni „OKaua” şi 
„AmFiTeatru” 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
În concluzie, cred că teatrul pentru liceu ar trebui să se limiteze strict la obiectivele 

anului I actorie: dobândirea componentei naturale a elevului, acţiune numai pe baza unui 
scop, a ştii ceea ce spui şi în ce relatie eşti cu ceilalţi din jurul tău, a-ţi asculta partenerul şi a 
răspunde numai în funcţie de reacţia acestuia. Toate aceste obiective se pot regăsi detaliat în 
metodele lui Stansislavski, ale domnului Ion Cojar sau ale Violei Spolin.  

Referinţe bibliografice: 
1. Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia şi Unitext, ediţia a III-a, 1998 
2. Spolin, Viola, Improvizaţie pentru Teatru, UNATC Press, trad. Mihaela Beţiu, 2008 
3. Stanislavski, K. S., Munca actorului cu sine însuşi, trad. Lucia Demetrius şi Sonia Filip 

ESPLA, Bucureşti, 1955 
4. Psihopedagogia artei actorului – curs de prof. univ. dr. Gelu Colceag 

 
Andrei Gheorghe este actor, masterand al secţiei de Pedagogie Teatrală din cadrul Universităţii 
Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti. Din 2006 este coordonatorul Trupei de 
teatru „As” a Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” (www.trupaas.ro), iar în 2008 împreună cu 
aceeaşi trupă înfiinţează şi coordonează Festivalul naţional de arte pentru liceeni „Florian Pittiş” – un 
concurs de teatru şi muzică în memoria lui Florian Pittiş, ce se desfăşoară la Teatrul Bulandra din 
Bucureşti şi care reuneşte anual peste 200 de tineri.  
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SPRE O ŞCOALĂ ALTFEL 

  
Alexandrescu Ion 
Organizator al Festivalului Naţional de teatru pentru elevi 
„Constantin Stanciovici-Brănişteanu” Tg. Jiu 
alexandrescui@yahoo.com 
 
Abstract: The article approaches the necessity of drama classes in 
Romanian high-schools. The author advocates the importance of 
using professional theatre pedagogues, either acting or directing 
graduates and the prevention that the Ministry of Education 
should make in order to stop teachers of other subjects to take the 
theatre classes. The author also advocates for the study of poetry as 
a tool of elevation, enrichment, refinement. The emphasis of the 
theatre classes should be on the personal development of the 
students, instead of staging shows. The high school theatre 
objectives must be the same like the students from 1st year acting 
university and based on the Stanislavski, Ion Cojar and Viola 
Spolin methods. 
Keywords: theatre high school classes, personal development, 
creativity, theatre pedagogy, poetry, oratory, acting method. 
 
„Arta actorului e invenţie şi descoperire, e ficţiune şi în acelaşi timp adevăr.” Ion Cojar 
„Teatrul este întotdeauna noi, niciodată eu.” Viola Spolin 
„Imaginaţia guvernează lumea.” Disraeli  
 

 „Ministerul a hotărât introducerea cursurilor de teatru în învăţământul preuniversitar!” 
Aşa scria pe banda de jos a  unui cana l de televiz iune din Româ nia  acum vreo 2-3 

luni. Iniţiativa, remarcabilă şi, sperăm, curând aplicabilă, este rodul câtorva proiecte pe 
această temă propuse de Minister în ultimii ani de învăţământ. 

Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu nr. 4074 din 21. 
04. 2011, propunea introducerea în programa şcolară a noii oferte curriculare de disciplină 
opţională pentru liceu - „Dezbatere, oratorie şi retorică”. Pe de altă parte, proiectul Şcoala Altfel 
funcţionează de o perioadă şi propune la nivelul fiecărei unităţi şcolare un orar special 
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format doar din activităţi cu caracter non-formal. Pedagogii de teatru au fost invitaţi să 
susţină ateliere în şcoli şi licee, lucru cât se poate de îmbucurător, deşi nu face decât să 
dezvolte o mică parte din obiectivele propuse de programa Teatrului Școlar (deocamdată tot 
la C.D.S.26

Nu trebuie decât să ne aducem aminte de conţinutul învăţământului practicat de 
sofişti, „simptom intelectual” pe care Platon îl considera periculos. Dialectica şi retorica 
sofistă „nu-i învăţa pe elevii lor vreun adevăr, ci pur şi simplu cum să aibă dreptate în orice 
împrejurare.”

), având şi dezavantajul că Şcoala Altfel are la dispoziţie doar o săptămână pe an.  
Cu tot subiectivismul de care nu mă pot dezice, trebuie să recunosc importanţa 

acestor iniţiative ca fiind un pas spre normalitate în pedagogia modernă preuniversitară, dar 
nu îndeajuns. Cu Şcoala Altfel se dovedeşte că învăţământul actual încearcă să spargă bariere 
şi propune diversificarea domeniilor în contexte non-formale, unele neexistând în 
curriculumul naţional şi implicit cu un sistem de evaluare diferit, dar care se regăseşte în 
toate teoriile artei actorului propuse în programa de Arta actorului, la profilul artistic, filiera 
vocaţională.   

La fel pot spune şi de propunerea opţionalului „Dezbatere, oratorie şi retorică” ca fiind 
un prim exerciţiu de normalitate în ceea ce priveşte „cultivarea toleranţei faţă de pluralismul 
opiniilor” şi faţă de dezvoltarea gândirii analitice, a capacităţii elevilor de a supune analizei 
şi dezbaterii anumite idei, numai că, din nota de prezentare, chiar dacă disciplina oferă 
permisivitate profesorului de a construi programa (după formatul Karl Popper), reiese că 
elevul nu scapă de aceeaşi interminabilă formă teoretică, şi această materie fiind foarte puţin 
bazată pe aplicaţiile practice. Mai mult, recomandarea exerciţiilor de respiraţie, pronunţie, de 
utilizare a limbajului non-verbal ţine de aplicațiile teatrului, ale Artei actorului, cu programe 
realizate de specialişti, însuşite de profesori-actori şi regizori şi, prin urmare, aparţine 
aceluiaşi domeniu. 

Dacă învăţământul preuniversitar acceptă doar acest gen de opţional, fără aplicaţiile 
practice regăsite în programa de Arta actorului, doar prin mânuirea cuvântului, putem 
descoperi dulcea capcană a superficialului, încurajând forma (aparenţa sau fals-zența) şi nu 
fondul (chintesenţa).  

27

În ambele etape ale educaţiei, arată Aristotel în „Politica”, sunt incluse artele: „...de la 7 
la 14 ani, copilul trebuie să judece drept operele de artă...”,  ia r de la  1 4  la  21  de a ni,  pe lângă 
dialectică şi retorică va cuprinde şi primele elemente de filosofie: „... virtuţile le dobândim după 

 Această stare de fapt, mai târziu, a făcut obiectul criticilor ce le-au fost 
adresate de Socrate sau de Platon. Dar, după cum ştim, forma clasică a educaţiei s-a definit 
cu Aristotel. Pentru el, educaţia rămâne în primul rând morală. 

                                                           
26 Curriculum la Decizia Şcolii (n. red.) 
27 Idem, op.cit. 
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ce mai întâi am depus o activitate, aşa cum se întâmplă şi în cazul artelor. Căci lucrurile pe care 
trebuie să le facem învăţând sunt cele pe care le învăţăm făcându-le.”28

Iniţiativă şi pledoarie în domeniul educaţiei prin teatru şi arta actorului în mediul 
preuniversitar au avut şi au făcut, chiar la înfiinţarea claselor de profil, profesorul universitar 
şi marea regizoare Sanda Manu (pe atunci, Şefa Catedrei de arta actorului din cadrul 
UNATC), doamna prof. univ. dr. Ileana Berlogea, actorul şi profesorul Mircea Diaconu 

 
Revenind, pledoaria pentru Teatrul Şcolar în programa învăţământului şi prezenţa 

lui în trunchiul comun pe tot parcursul anului ar fi utilă mai a les pentru dezvoltarea prin 
jocuri teatrale a tuturor abilităţilor cognitive, a inteligenţei raţionale şi emoţionale, pentru 
dezvoltarea simţurilor, cunoaşterea propriului eu, comunicare şi relaţionare, pentru 
exersarea a diferite modalităţi de gândire prin punerea în varii situaţii cu scopul dezvoltării 
psihologice etc. Toate acestea se pot realiza prin tehnicile pedagogiei teatrale moderne, în 
exerciţii de improvizaţie şi exerciţii pe texte dramatice. Tot la Aristotel întâlnim o anticipare a 
principiului didactic modern al instruirii individuale. Exerciţiul elevului de a se pune în 
locul altui personaj-om printr-o temă dată (ficţiune) pregăteşte viitorul cetăţean pentru viaţă 
(realitate). Tocmai această trecere dinspre realitate spre ficţiune şi invers face posibilă 
accentuarea graniţei dintre cele două lumi. 

Deşi teatrul are un rol foarte important în formare şi educaţie, astăzi el nu face parte 
din învăţământul românesc, poate şi de aceea între cele două tabere - profesori şi actori -  
existând o imensă prăpastie. Când şi cum s-a produs această calamitate nu putem şti cu 
exactitate. Putem afirma însă că această ruptură este aidoma cu alungarea „ghiduşilor”- 
histrioni din curtea bisericii şi pedepsirea pentru „năzdrăvăniile” lor. 

Dacă ţinem cont că Biserica a fost responsabila tuturor doctrinelor pedagogice, mai 
ales în perioada Evului Mediu, atunci putem deduce oarecum motivul rupturii ce durează de 
câteva sute de ani. Astăzi, ce-i drept, nu mai este un război declarat între cele două tabere, 
dar nici un spaţiu comun al acestora, de vreme ce Religia şi-a recâştigat dreptul de materie 
obligatorie în şcoală, pe când teatrul rămâne încă o activitate extracurriculară, cu mici 
excepţii. 

Aşa cum Biserica medievală n-a putut permite libertatea de exprimare în actul 
educativ, astăzi şcoala nu poate accepta o altfel de educaţie artistică într-un sistem bazat pe 
ştiinţele exacte, cu un barem strict de evaluare. Artisticul propune un criteriu de evaluare 
„răsturnat” în opinia dascălului de azi, iar Doctrina pedagogică actuală din România cu greu 
va putea să renunţe la propriile-i asperităţi (mai ales în criteriile de evaluare), cufundate  
într-o continuă scriptă birocratică. 

                                                           
28 Aristotel, Etica nicomahică, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1998, p. 32 
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împreună cu doamna inspector Crina Gorgăneanu. Au urmat marea profesoară universitară 
Adriana Popovici (Şef de Catedră a Facultăţii de Teatru din cadrul UNATC, iniţiatorul şi 
coordonatorul revistei „Atelier”, susţinătoare a deschiderii facultăţilor de teatru din Sibiu, 
Constanţa, Galaţi), conf. univ. dr. Nicolae Mandea (Decan multă vreme al Facultăţii de 
Teatru din cadrul UNATC, actual prorector, iniţiatorul şi coordonatorul revistei „Maeştri ai 
teatrului românesc”) şi lect. univ. dr. Mihaela Beţiu (fost prodecan al Facultăţii de Teatru din 
cadrul UNATC, actual Director al Departamentului Cercetare, iniţiatorul şi coordonatorul 
revistei „Concept”). 

Pe lângă strădania acestor profesori şi animatori din mediul universitar, au început să 
apară din ce în ce mai multe semnale pentru susţinerea educaţiei prin teatru. În vara anului 
2012 descopeream un articol al lui Cosmin Obretin, probabil unul dintre puținii profesori-
actori cu definitivat în învăţământul preuniversitar, cu titlul „Educaţie prin artă dramatică”, în 
care demonstrează la rându-i că teatrul îşi are legitimitate majoră în învăţământul 
preuniversitar. În plus, această dorinţă de implicare a copilului/tânărului de a se pune în 
situaţia unui om-personaj este recunoscută şi de către cei mai aprigi susţinători ai 
învăţământului tradiţional. Mai mult, copilul este cel care dispune de acel nevinovat 
altruism, acceptând fără rezerve (îi e străină noţiunea de prejudecată), roluri negative care 
slujesc răului împotriva binelui, totul în numele mesajului educativ. 

La fel şi colega noastră, actriţa Andreea Crişan, profesoară la Colegiul Naţional 
„Costache Negruzzi” din Iaşi, ştie bine că această metodă este numai şi numai în avantajul 
elevului.29

Un alt profesor, fost director al unei şcoli din oraşul Tg-Jiu, cu deschidere spre 
dezvoltarea artelor în învăţământul preuniversitar, exclamă: „Deschidem porţile şcolii artei 
dramatice, dar nu la mila opţionalului!” Această exprimare, destul de sugestivă, mă obligă să 
mă alătur semnalelor date de alţi câţiva actori specializaţi în învăţământul preuniversitar, 
deveniţi în ultimul deceniu actori cu definitivat sau grade profesorale, de a nu lăsa aceste 
cursuri la îndemâna oricui. „Toată lumea se pricepe la teatru!” ne atrage atenţia şi Mirela 
Dragu, într-un articol găzduit de revista universitară „Concept”

 Şi mai ştie, că lupta dintre materiile exacte şi arte este inegală. 

30

                                                           
29 Crișan, Andreea, Arta dramatică și inhibițiile adolescenței – vezi sursa internet la Referinţe Bibliografice 
30 Dragu, Mirela, Toată lumea se pricepe la teatru, revista Concept, vol. 4, nr. 1/iunie 2012, redactor-şef 
lect. univ. dr. Mihaela Beţiu 

. Aceeaşi actriţă-profesoară 
se întreabă dacă introducerea în instituţiile preuniversitare a artei dramatice, alături de 
muzică, dans, pictură ş.a.m.d. este un „capriciu sau necesitate”, răspunzând şi noi împreună 
cu dânsa: este o necesitate cu condiţia să fie predată de specialişti! Nu de orice profesor, fie 
el chiar de limbă şi literatură română sau de orice altă materie.   
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După un deceniu şi jumătate de la propunerea către Minister, de reintroducere a artei 

dramatice în şcoală, se confirmă că educaţia prin teatru este o necesitate, dar predată de 
profesionişti cu licenţă în arta teatrală şi cinematografică, regie sau actorie şi, bineînțeles, nu 
„la mila” Consiliului Profesoral, prin aprobarea (sau nu!) a Curriculumului la Decizia Școlii, 
ci prin obţinerea locului propriu în Planul Cadru ca materie obligatorie în aria curriculară. 
Desigur, numai Ministerul poate lua o hotărâre în acest sens. Şi către Minister transmitem 
mesajul breslei pedagogiei teatrale: Deschideţi porţile şcolilor preuniversitare, primiţi în rândul 
consiliilor profesorale pedagogi teatrali şi veţi recâştiga a.b.c.-ul comunicării. 

 

 
Mihaela Beţiu (UNATC), Alexandrescu Ion (Teatrul „Elvira Godeanu” Tg. Jiu),  

Cosmin Brehuţă (Liceul ,,Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu),  
Nicoleta Brânzia şi Jarcu Zane (Liceul „Hariclea Darclée” Brăila) 

– Workshop la Hobiţa, Gorj cu elevi de la liceele de artă cu clase de teatru din Tg. Jiu, Brăila, Buzău, Iaşi 
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Este evident că profesorul de arta actorului nu se poate limita pe tot parcursul celor 
patru ani de liceu la conţinutul manualului de arta actorului - anul I, din universităţile de 
specialitate, dar poate să pregătească în mod creativ terenul pentru anul I şi în nici un caz nu 
poate trece peste acestă etapă (foarte importantă!) cu superficialitate. Aş spune că este 
imperios necesar a se reveni periodic la acest an I, metoda Stanislavski fiind cea mai eficientă 
pentru învăţarea teatrului la toate vârstele. Acest sistem a fost dezvoltat şi re-descoperit cu 
extraordinare performanţe de către Viola Spolin, de şcoala americană de film, iar la noi, de 
magistrul Ion Cojar, care, prevestind parcă apariţia liceelor vocaţionale, ne-a lăsat ca manual 
o altă poetică a artei actorului, care cuprinde teza sa principlă: „Arta actorului este un mod de a 
gândi.” Şi, abia în ordine secundă, un mod de „a face”. 

Un actor ieşit de pe băncile oricărei facultăţi de teatru din ţară are ca moştenire un 
mix între cele trei metode de lucru, pentru a putea face această nobilă îndelednicire de 
profesor. Dacă o şi pune în practică pe scenă, asta îl priveşte numai pe el, în schimb, în lucrul 
cu elevii din învăţământul liceal de specialitate, este obligat să o facă. 

Aşadar, aş putea să enunţ câteva din lecţiile importante ale actorilor profesori mai sus 
menţionaţi, dar mă tem că nu fac altceva decât să plictisesc, repetând lucruri deja ştiute şi 
experimentate de colegii noştri. Mai degrabă, aş sublinia ceea ce nu trebuie să facă un 
profesor în lucrul cu elevii claselor vocaţionale.  
Unu. Nu treceţi uşor peste cel mai important exerciţiu: tăcerea. Epuizaţi toate jocurile pentru 
a obţine această deprindere care deschide porţile ascultării reale şi comunicării şi, dacă este 
cazul, inventaţi mereu jocuri noi; 
Doi. Nu grăbiţi prima etapă de lucru la clasă – cunoaşterea grupului prin exerciţiul cunoscut 
sub numele de „Interviu”. Îndemnaţi-i calm pe elevi spre amintiri şi obţineţi cu siguranţă o 
atitudine interioară sinceră.  
Trei. Bătătoriţi P.D.C.-ul. Elevul va învăţa astfel ce înseamnă să urmăreşti un punct de 
concentrare continuu, deci să gândeşti continuu, să te implici în orice situaţie prin existenţă 
continuă, să-ţi poţi concentra fără efort atenţia pe o perioadă lungă, să-ţi urmăreşti constant 
scopul. Nu uitaţi că atenţia se dezvoltă şi când elevii privesc exerciţiul colegilor lor. 
Patru. Nu daţi soluţii, daţi exemple şi cât mai puţine răspunsuri. Biciuiţi imaginaţia prin 
întrebări. 
Cinci. Reveniţi ori de câte ori este nevoie la implicarea în situaţie. Transformarea este inima 
improvizaţiei de mai târziu. Transformarea este momentul cel mai viu şi mai interesant pe 
scenă. 
Şase. Lucraţi intens cu copiii acţiune – contraacţiune. Urmăriţi credinţa lor în tot ceea ce fac. În 
fond, până nu demult, ei credeau în jocul lor. Acum joacă un joc ordonat, cu temă şi scop 
precis. 
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Şapte. Nu-i lăsaţi să reacţioneze, ci să acţioneze. Teatrul este acţiune.  
Opt. Nu ezitaţi să-i puneţi în situaţii inconfortabile (fără a fi incomode sau traumatizante). 
Greşeala este un act veridic şi, de foarte multe ori, un excelent punct de plecare. 
Nouă. Nu taxaţi! Nu etichetaţi! O atmosferă plăcută este mult mai constructivă, până şi 
subconştientul se poate relaxa şi poate produce adevărata inspiraţie. 
Zece. Un NU hotărât disciplinei impuse de către profesor. Transferaţi responsabilitatea 
creatoare prin sădirea pasiunii. Plăcerea jocului, a iniţiativei proprii vor determina auto – 
disciplina. 
Unsprezece. Nu-i lăsaţi să povestească sentimentele lor vagi sau statice, insistaţi să facă! „Ce 
ai face (tu) în astfel de împrejurări?”  
Doisprezece. Excesul de zel sau hărnicia e la fel de păguboasă precum atitudinea rezervată. 
Omogenizaţi grupele prin exerciţii ale atenţiei. 
Treisprezece. Nu fiţi regizori! Descoperirea personală (prin joc) este metoda de bază. 
„Spectacolul” este al lor, nicidecum al profesorului, îl trăiesc de fiecare dată, nu-l „joacă”. 
Patrusprezece. Nu faceţi staruri! Dezvoltaţi armomios clasa, învăţându-i generozitatea, 
lucrul în echipă şi încrederea în parteneri. 
Cincisprezece. Nu prindeţi „pe picior greşit!” Fiţi mereu în aşteptarea unei zile mai bune. Ei 
trebuie să ştie acest lucru. Notaţi reuşitele, punctaţi eşecurile, dar nu le taxaţi. Nu căutaţi să 
prindeţi în offsaid. 
Şaisprezece. Nu produceţi spectacole „mari” cu elevii de liceu... Nu este obligatorie 
montarea unei piese... Rezultatul trebuie să fie procesul însuşi. Doar puţin organizat. 
ş. a. m. d… 

În schimb, este foarte important ca elevii să-şi însuşească bine tehnica versului şi a 
frazării corecte, pe care o găsim în numeroase manuale de vorbire scenică – de la cele clasice 
– ale Mariettei Sadova şi Sandinei Stan, la cel al Valeriei Covătariu (UAT Târgu-Mureş), până 
la cele de ultimă oră ale Sorinei Creangă sau ale prof. univ. dr. Olga Delia Mateescu – 
Directorul Departamentului de Mijloace din cadrul UNATC. 

Indiferent cât de greu ar fi, trebuie să-i apropiaţi pe tineri de poezie, să-i convingeţi că 
toate formele acestui gen literar, că este povestire în versuri (vezi fabula, balada etc.) sau în 
varianta lirico-filosofică, creează momente cu adevărat înălţătoare, stări de graţie şi emoţii pe 
care cu siguranţă nu le-au mai trăit, înnobilează fiinţa umană. Uneori adolescenţii, băieţii 
(mai mult decât fetele...), consideră că „e penibil să recite o poezie” Faptul că în aria 
curriculară nu există nici azi arta dramatică, măcar din clasele a V-a, face ca elevul să-şi fi 
pierdut noţiunea de comunicare şi implicit exerciţiul de retorică de mai târziu. Dar acesta 
este un subiect pe care profesorii UNATC îl dezbat de câţiva ani încoace cu reprezentanţii 
Ministerului Educaţiei şi se întrevăd şi rezultate. 
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În încheiere, trec în revistă câteva din spusele profesorului Cojar: 
- Şcoala şi metodele vechi impun constrângerea şi supunerea în locul expresiei libere. 
- Muştruluiala, modelul impus sau dresajul, distrug încrederea în personalitatea 

copilului, potenţialul creator şi, ce e mai rău, îl transformă într-un simplu executant. 
- Criteriile şcolii instituţionalizate sunt concentrate în sistemul de notare, de punere 

prematură a elevilor în categorii care devin un morb al climatului creator. 
- Notarea nu e compatibilă cu creativitatea şi cu psihologia copilului. 
- Ierarhizarea în buni şi răi şi notarea, fac să încolţească infatuarea, egoismul, 

concurenţa (adesea cea neloială), şicanele, invidia şi inhibiţia, sentimentul de 
frustrare. 
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DISCIPLINA ARTA ACTORULUI 
ÎN CADRUL SISTEMULUI DE EDUCAŢIE ARTISTICO-VOCAŢIONALĂ 

– Perspective generale şi personale – 
 
Nicoleta Brânzia 
Profesor de Arta actorului, gradul I 
Liceul de Artă „Hariclea Darclee”, Brăila 
atelocinaiz@yahoo.com 
 
Abstract: The pedagogy of acting operates with the 
Homework notion, which will become the task that the 
student must solve by his own means, with his mind, 
body and being by experiencing. How the task will be 
solved differs from one student to another depending on 
their individual personality and game partner. This 
work develops the students’ ability to find his own 
solutions and implicitly generates the discovery of their 
objective and subjective truths about things and life. It 
is well known that determining one’s self value is done 
through constant reference to others, this is why teens 
are in a continuous search for models. In this case, the 
teacher should be the ideal model, a consummate, 
consistent, cultivated, impartial professional. 
Keywords: specialized theatre pedagogues, the acting teacher’s background, theatre games, drama 
exercises, awareness, involvement/interpretation, process/success. 
 

         „Când nu mai suntem copii, suntem deja morţi.” 
Constantin Brâncuşi 

        
Pedagogia Artei actorului are în atenţie ca o componentă centrală a procesului 

educativ, formarea şi dezvoltarea la elevi a unor calităţi cum ar fi: simţul adevărului, al 
omeniei, cinstea, modestia, principialitatea, sentimentul dreptăţii, respectul pentru muncă, 
spiritul solidarităţii, al respectului faţă de ceilalţi etc. cu ajutorul cărora elevul adolescent se 
va integra mai uşor în orice mediu, evitând căderile psihice, decepţiile şi mai ales gesturile 
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disperate la care recurg mulţi dintre ei în perioada aceasta de tranziţie pe care o traversăm şi 
o resimţim cu toţii.  
        În liceu, elevul vine copil şi pleacă adolescent.  
       Adolescenţa este importantă prin conţinutul dezvoltării psiho-comportamentale, 
deoarece în această perioadă au loc cele mai semnificative transformări şi achiziţii care 
formează structura şi profilul personalităţii acestuia.  
        Pentru a realiza cultivarea deprinderilor artistice, modelarea intenţionată a 
personalităţii elevului ca viitor consumator de artă sau viitor actor, cadrul didactic are la 
dispoziţie metoda artei actorului şi diferite tehnici şi procedee ce ţin de atelierul de arta 
actorului şi de pedagogia generală: exerciţiul, experimentarea, descoperirea, indicaţiile pe 
parcurs, Punctul de concentrare, evaluarea obiectivă, lectura, asumarea unui rol într-un 
proiect artistic, exemplul31

Realitatea este că noi, profesorii, suntem ca nişte ghizi ce încercăm să dăm 
competenţă în virtutea principiului „Arta corectează natura.” Dacă reuşim sau nu, depinde 
numai de calităţile înnăscute şi dobândite ale elevului deoarece – şi astfel completăm 
principiul stanislavskian – „Arta corectează natura, dar nu o poate niciodată înlocui.”

 – incluzând aici forţa educativă a exemplului personal. Desigur, 
niciunul dintre aceste procedee, luat singur, nu asigură integral reuşita procesului educativ, 
ele interferând în funcţie de situaţia educativă concretă. 

32

                                                           
31 Utilizarea exemplului ca procedeu se referă, în primul rând, la analogiile experienţiale şi culturale 
pe care profesorul le face pentru a facilita înţelegerea elevului, dar şi la exemplul personal pentru că, 
mai ales la această vârstă, elevul încă învaţă mimetic. Mimetismul acesta nu se referă nicidecum la 
tehnica “Fă ca mine”, ci la etica profesională. (n. red.) 
32 Mihaela Beţiu, K.S. Stanislavski şi fundamentarea psihologică a artei actorului, Caietele Bibliotecii 
UNATC, vol. 5/nr. 2/2011, p. 47 

 
Prin conţinuturile puse la dispoziţie, profesorul de arta actorului va produce dovada 

concretă a faptului că stăpâneşte în mod profesionist disciplina pe care o predă,   
înlăturându-se astfel posibilele cazuri de impostură sau degradare în timp a capacităţilor 
artistico–interpretative, lucru ce va constitui totodată o garanţie a profesionalismului în 
învăţământul artistic. 
     Din punctul meu de vedere, predarea disciplinei Arta actorului în învăţământul 
preuniversitar, în cadrul liceelor vocaţionale şi a cercurilor de Teatru din Palatele şi Cluburile 
copiilor şi elevilor din ţară trebuie să fie făcută de către absolvenţi ai Facultăţii de Teatru, cu 
specializarea Arta actorului şi nu de cadre didactice specializate în alte discipline ca: Regie, 
Spectacologie, Artele spectacolului, Limba şi Literatura română etc., acestea din urmă 
regăsindu-se foarte frecvent în Palate şi Cluburi ca titulari sau suplinitori pe această catedră.    
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Pedagogia, ca şi arta, presupune vocaţie şi reperezintă un demers creativ din partea 
profesorului, demers ce trebuie să intre în sfera preocupărilor sale permanente. Aşa cum 
artistul îşi continuă desăvârşirea profesională pe parcursul carierei, având o atitudine 
creativă şi de cercetare care-i permite să descopere noi mijloace de expresie artistică, tot aşa şi 
profesorul va căuta să se dezvolte, considerând desăvârşirea profesiei un proces continuu, 
creativ şi eficient pentru viitorul fiecărei generaţii de elevi. 
           În procesul tripartit de predare-învăţare-evaluare, cadrul didactic trebuie să aibă 
competenţe multiple:  

- să cunoască conţinuturile ştiinţifice ale disciplinei  
- să opereze corect şi adecvat limbajul specific necesar 
- să utilizeze şi să dezvolte valenţele creative ale elevilor în lecţia de arta actorului 
- să opereze cu analogii stilistice şi creative între arte, în perspectivă interdisciplinară 
- să deţină capacitatea de a construi demersuri didactice interactive  
- să-şi adapteze strategiile didactice la conţinuturi 
- să utilizeze documentele şcolare reglatoare în spiritul principiilor didactice ale 

specialităţii (pentru aplicarea adecvată a programei şcolare, în vederea unui demers 
didactic eficient)                          

- să posede o gândire critică privitoare la creaţiile dramaturgiei, având o atitudine 
reflexivă asupra acestora, precum şi disponibilitatea de a transfera în viaţa socială 
valori estetice, ca alternative la manifestările de tip kitch 

- să aibă capacitatea de a comunica cu elevul şi cu clasa 
- să posede capacitatea de a funcţiona ca element integrator al valorilor culturale în 

comunitatea locală şi naţională. 
         Principalele documente ce reglează educaţia artistică specializată din România sunt 
cele care răspund la întrebările: Ce?, Cât?, Cum? şi Când? urmează să-şi însuşească un elev 
anumite cunoştinţe şi deprinderi. 
          Din Legea educaţiei, nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, se pot 
extrage principalele componente care privesc filiera vocaţională, art 31 (1 c), specialităţile 
artistice, art. 42 (inclusiv Arta actorului) pentru realizarea finalităţii în învăţământul liceal de 
specialitate, de „formare a personalităţii” prin: 

- însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturale naţionale şi universale 
- formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice, 

prin asimilarea de cunoştinte umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice 
- asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe 

durata întregii vieţi 
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Nicoleta Brânzia – Liceul de Artă „Hariclea Darclée”, Brăila, Atelier cls. a IX-a 
  

- cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a 
respectului pentru natură şi pentru mediul înconjurător. 
Fără a cădea în tentaţia unei false ierarhizări, voi sublinia faptul că disciplina Arta 

actorului joacă un rol important în toate cele patru finalităţi citate mai sus, fiind deschisă prin 
excelenţă spre cultivarea disponibilităţilor afective, a sensibilităţii, a dragostei pentru om, 
pentru ţară, pentru trecutul istoric şi pentru tradiţiile naţionale, valorile umaniste şi estetice. 
Disciplina Arta actorului poate contribui la definirea, completarea şi fixarea corectă a unor 
noţiuni acumulate la alte discipline de cultură generală umanistă ca limba şi literatura 
română, limbile moderne, istoria, geografia, biologia, fizica, matematica, ştiinţele socio-
umane, educaţia fizică, plastică şi cea muzicală.  

Profesorul de arta actorului trebuie să creeze un mediu înconjurător în care să apară 
şi să se dezvolte intuiţia, atât cea a elevilor cât şi cea personală, utilizând metoda jocurilor 
teatrale ce elimină bariera profesor-elev, ajutându-i pe cei doi să pornească împreună într-o 
nouă experienţă creatoare.  

În ce priveşte aptitudinile specifice artei actorului, adevărul despre faptul că acestea 
se împart în calităţi înnăscute şi calităţi dobândite este undeva la mijloc. Aptitudinile înnăscute 
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se manifestă prin disponibilitatea ludică.33

Aşa cum afirmă Solomon Marcus „Gândirea înaintează, prin joc, de la cunoscut la 
necunoscut, de la previzibil la imprevizibil, de la sigur la problematic, de la nimereală la strategie, 
jocul nu se asociază facilului şi neseriosului, ci a creaţiei şi sensibilităţii.”

 Printr-un efort susţinut permanent de atitudinile 
şi convingerile proprii, prin felul personal de a crede că imposibilul devine posibil, prin 
disponiblitatea către jocul imaginativ, prin voinţa şi puterea de muncă susţinute de motivaţia 
puternică de a crea jucându-se, prin dorinţa de a-şi exprima viziunea proprie asupra unei 
problematici general-umane, elevii îşi dezvoltă personalitatea şi, unii dintre ei, aleg să se 
orienteze către facultăţile de teatru şi să se dedice profesiei de actor. 

34

Atitudinea creativă a profesorului generează creativitatea elevilor. Stimularea 
creativităţii poate motiva elevul să încerce, să experimenteze, să descopere, să-şi pună 
întrebări, să găsească soluţii, să reia actul creativ care i-a dat satisfacţie. Sigur, nu aceeaşi 
satisfacţie o va avea elevul dacă profesorul îi va impune metoda „Fă ca mine”, în care 
creativitatea este practic inexistentă. Statutul de elev îi dă şansa acestuia de a îndrăzni, de a 
încerca şi faptul că i se interzice să experimenteze, să înveţe din propriile greşeli, va avea 
repercursiuni imediate şi de perspectivă în dezvoltarea personalităţii artistice. Viola Spolin în 
lucrarea sa „Improvizaţie pentru teatru”, susţine că „Primul pas către joc este conştientizarea 

 
Programa analitică nu este restrictivă, în sensul că lasă profesorului libertatea, dar şi 

obligaţia de a găsi şi alte activităţi adecvate unor anumite lecţii. Disciplina noastră optează 
pentru forme active ale lecţiilor, de colaborare dintre profesorul care propune teme şi elevii 
care le rezolvă.  

Tehnica rezolvării de probleme în atelierul de arta actorului elimină teama elevului 
de a greşi, tentaţia căutării în ochii profesorului a aprobării sau dezaprobării: „E bine ce fac?”, 
aşa încât oferă amândurora un contact direct cu exerciţiul propus, dezvoltând astfel relaţii de 
colaborare, nu de dependenţă. Rezolvarea exerciţiului, a jocului de improvizaţie, 
îndeplineşte funcţia de creare a unităţii organice a echipei, determină libertatea de acţiune a 
elevilor şi trezeşte interesul pentru joc. Modul de rezolvare a exerciţiului de către elev, a 
problemei, este personal, folosind orice formulă posibilă. Ca profesor n-ai dreptul să-l 
jigneşti pe elev atunci când problema nu s-a rezolvat şi să-i spui „eşti prost” sau „nu eşti 
deştept”, „nu eşti bun” sau „eşti rău”, chiar dacă scopul jocului nu a fost atins, dacă s-a 
încurcat şi a ieşit din joc sau cine ştie pentru ce alt motiv. 

                                                           
33 Unul din meritele atelierului de arta actorului este acela că dezvoltă disponibilitatea ludică chiar şi 
acolo unde ea lipseşte sau nu apare datorită unui complex de factori cum ar fi teama de a se exprima, 
teama de a fi judecat sau chiar neştiinţa de a se exprima, de a se juca. Atelierul de teatru/arta actorului 
va avea o mare importanţă pentru dezvoltarea psihică, afectivă şi fizică a acestor copii. (n. red.) 
34 Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia şi Unitext, ediţia a III-a, 1998, p. 70 
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libertăţii personale.”35

Îndeplinirea temelor pe care le presupune un exerciţiu sau altul devine primul 
moment în care elevii conştientizează că studiul artei actorului nu le oferă soluţii şi reţete 
pentru interpretarea unui rol, ci o permanentă căutare în a descoperi şi a se autodescoperi. 
Jocul le oferă elevilor posibilitatea de a se cunoaşte pe sine, de a-şi descoperi dorinţa de joc, 
credinţa în ceea ce fac, oferă posibilitatea exerciţiului minţii pentru că „Arta actorului este un 
mod de a gândi.”

  

36

Un mare avantaj al studiului dramaturgiei 
universale şi româneşti la clasa a XII-a în liceele de artă 
cu secţie de arta actorului este că, după ce elevul ajunge 
să se stăpânească tot mai bine pe sine ca fiinţă naturală 
(prin jocurile şi exerciţiile de improvizaţie din clasele 
anterioare), descoperă prin experimentare directă că îşi 
poate asuma şi dezvolta psihologii diferite. Acest lucru îi 
va spori inteligenţa emoţională făcându-l un viitor 
profesionist abil în orice domeniu.  

 Principiul şi scopul jocului este implicarea, nu obţinerea unor expresii 
frumoase, hazoase etc., care, deşi au farmecul lor, nu produc progres artistic real. Profesorul 
trebuie să explice elevilor încă de la început că scopul 
exerciţiilor - că-s Jocuri teatrale, A-B-uri sau exerciţii 
dramatice - nu este cel al succesului, ci al adevărului, al 
firescului uman obţinut prin implicare în situaţie. 

 
Alin Turcu, (Brăila, cls. a XI-a) Premiul I la Olimpiada Naţională de Arta actorului-interpretare individuală  

(Galaţi 2013) şi Premiul I la Concursul Naţional „C-tin Stanciovici Brănişteanu” (Tg. Jiu 2013)   
 
Aşadar, nu este importantă capacitatea elevului de a interpreta un personaj, ci aceea 

de a descoperi, prin intermediul povestirilor, al monoloagelor şi apoi al dramaturgiei, că îşi 
poate asuma diverse psihologii, că i se dezvoltă capacitatea de decodificare a gândurilor şi 
emoţiilor celorlalţi. A decodifica înseamnă a cunoaşte şi astfel, elevul ajunge să aibă propriile 
instrumente de analiză şi sinteză, propriul laborator artistic, devenind o fiinţă culturală, aptă 
pentru exerciţiul intelectual. 

Structurată pe cultivarea aptitudinilor, disciplina Arta actorului răspunde unui 
învăţământ formativ modern ce transgresează de la verbul „Savoir – a şti”, spre următoarele 
niveluri superioare ale educaţiei „Savoir faire – a şti să faci” şi „Savoir vivre – a şti să trăieşti”. 

                                                           
35 Viola Spolin, Improvizaţie pentru teatru, ediţia 1999, trad. Mihaela Beţiu, UNATC PRESS 2008, p. 53 
36 Cojar, Ion, op. cit., p. 37 
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DESPRE MĂSURA LUCRURILOR 
ÎN PROCESUL EDUCĂRII ŞI DEZVOLTĂRII PRIN ARTA ACTORULUI 

 
Ionuţ Popescu 
Gabriela Bobeş 
Profesori de Arta actorului – 
Compania de Teatru OKaua 
partstil@yahoo.com 
www.okaua.ro 
 
Abstract: The dramatic art feeds itself on two 
different sources of vitality: the practice combined 
with the pedagogical work, on one hand, and the 
research and exploration of the profession, on the 
other hand. Nevertheless, the fundamental idea for 
both things is to have a predisposition for them. 
From the experience that I have gained working with pupils I picked up an essential coordinate: the 
dramatic art is a round-trip inception journey; from you to the others and back to you. Thanks to this 
aspect, the dramatic art can grow into an inexhaustible source of knowledge and evolution.  
Keywords: theatre groups, OKaua Theatre Company, personal development, theatre games, measure, 
specialized theatre pedagogues. 
 
 

Necesitatea de a porni în studiul actoriei de la măsură este esenţială pentru o bună 
înţelegere a acestei arte şi pentru o justă dezvoltare ulterioară. Principiile iniţierii „corecte” în 
arta actorului sunt foarte bine surprinse în sintagma „Actorie–farmacie”, care sintetizează 
tocmai nevoia de dozare optimă a efortului, a energiei investite, a mijloacelor utilizate. 

Legat de acest lucru, faptul că experienţa noastră din ultimii opt ani s-a cristalizat pe 
baza activităţii din cadrul Trupei de Teatru OKaua, face ca ideea de etalon de măsură să fie o 
preocupare constantă şi decisivă. De altfel, am adoptat ca deviză o parafrază shakespeariană: 
„OKaua – masură pentru masură”.  

Tocmai în ideea de dozare, de porţionare potrivită, ne propunem în acest material 
structurarea punctelor de vedere într-un traseu cu repere uşor de urmărit. 
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Primul reper este Când? Când ar trebui începută iniţierea în studiul artei actorului? 
Oricând, dar pe principii sănătoase din punct de vedere psihologic şi artistic! Din experienţa 
de 1 5  ani pe ca re o avem în lucrul cu juniorii mici şi ma ri, considerăm că ,  indiferent de 
nivelul de vârstă şi experienţă, cel mai bine se aplică principiul studiului prin intermediul 
jocului teatral – sau „joaca” serioasă, cu reguli. Aici, nevoia copiilor de manifestare, de 
participare, de eliberare, inspiraţia, fantezia, creativitatea, nevoia de experimentare şi 
relaţionare sunt definitorii. Cunoscând aceste lucruri, nu se poate spune că rolul profesorului 
coordonator este diminuat, ci unul adaptat, ţinând seama de nivelul de înţelegere, 
necesităţile şi obiectivele individuale ale elevilor din ciclul preuniversitar. Mixajul abil şi 
atent dozat între exerciţiile-jocuri, deseori distractive, şi jocurile teatrale, întotdeauna 
educative, necesită abilităţi speciale din partea coordonatorului. Aici trebuie subliniat faptul 
că specializarea este o problemă cât se poate de serioasă. În această etapă de dezvoltare, copiii pot 
deprinde lucrurile greşit, iar formarea ulterioară în această direcţie poate fi compromisă. 
Acestea reprezintă premisele iniţierii corecte în „limbajul” specific actoricesc, proces care va 
deveni revelator în etapa studiilor universitare şi aceste premise nu le poate asigura decât un 
profesor cu studii şi practică de specialitate.    

Să avansăm spre următorul reper.  
CE ar trebui să înţeleagă un adolescent atunci când, atras de mirajul scenei şi 

ecranului, se hotărăşte să-şi încerce puterile în cadrul unui curs organizat sau al unei trupe 
de teatru active? El ar trebui ajutat să înţeleagă care este, în fond, arta actorului şi ce îşi poate 
propune în acest context. Elevii, copii şi adolescenţi, trebuie să facă trecerea firesc de la joacă 
la joc, descoperind arta actorului ca mod de exprimare şi vehiculare a unor intenţii evidente 
sau subtile. Prin exerciţii specifice, tinerii sunt sprijiniţi şi stimulaţi să gândească ei înşişi, 
plasându-se efectiv în situaţia propusă, să transforme gândul în intenţie şi intenţia în acţiune, să 
asculte, să proceseze, să acţioneze şi să reacţioneze. Este necesar să fie ajutaţi să înţeleagă că textul 
scris este suportul ideatic, iar cuvântul rostit este rezultatul, efectul unui proces interior, cerebral şi 
organic şi nu invers. Dincolo de acestea se află miezul vital care apropie teatrul de viaţă. Aici 
trebuie menţionat aportul nociv al multora dintre serbările şcolare, care denaturează tocmai 
elementul viu necesar educării şi formării elevilor în direcţia unei relaţii juste cu textul literar 
şi cuvântul rostit - şi a relaţiei adevărate dintre personaje. 

În mod firesc urmează să ne întrebăm Cum? 
Odată cu această întrebare ajungem la etapa cea mai delicată a demersului nostru. 

Care-s mijloacele efective şi eficiente de lucru din punct de vedere al dezvoltării personale şi 
artistice a elevilor? Principiile expuse aici nu vizează doar pregătirea elevilor cu certe calităţi 
actoriceşti, ci îşi propun descoperirea şi cultivarea unor abilităţi minimale ale elevilor care 
formează grupul de pregătire, în scopul de a le dezvolta tinerilor caracterul, personalitatea şi 
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posibilităţile individuale de exprimare şi comunicare. Pentru o mai bună argumentare, 
recurgem din nou la rezultatele experienţei noastre din cadrul trupei de teatru pe care am 
înfiinţat-o cu opt ani în urmă, devenită între timp Compania de Teatru OKaua, invitată în 2012, 
alături de profesionişti, la Festivalul Internaţional de Teatru Shakespeare de la Craiova. 

Principiul după care ne ghidăm şi astăzi este admiterea fără preselecţie a celor care vor 
să facă parte din această trupă. În schimb, toţi cei care-şi doresc acest lucru trec obligatoriu 
printr-o perioadă separată de pregătire – Juniorat. În felul acesta „selecţia naturală” îşi 
dovedeşte pe deplin eficacitatea, lucru care ne-a inspirat dictonul: „Vine cine vrea să vină, 
rămâne cine vrea să devină!” Exerciţiile din cadrul stagiului de pregătire se bazează pe 
pregătirea fizică generală, dezvoltatea simţului ritmic, acţiuni individuale şi în relaţie cu 
partenerul şi cu obiectele. În acelaşi timp, juniorii au prilejul de a se redescoperi pe ei înşişi şi 
de a-i cunoaşte pe ceilalţi. Stagiul se încheie cu un atelier deschis, bazat pe teme de 
improvizaţie. Momentul este pe deplin relevant în ceea ce priveşte profilul elevului şi 
potenţialul său artistic.   

Tot cu această ocazie, juniorii devin „oficial” membri ai trupei de teatru şi pot lua 
parte la repetiţiile obişnuite, cu posibilitatea de a evolua pe scenă, deocamdată în roluri 
episodice sau secundare. De asemena, noii membri sunt implicaţi administrativ şi ajutaţi să 
se dezvolte şi sub aspectul responsabilităţilor legate de calitatea lucrului. Fiecare îndeplineşte 
câte o funcţie mai mult sau mai puţin importantă: administrator, creative-designer, fotograf, 
recuziter, promovarea imaginii, responsabil de grup (pentru deplasări). Pe scenă, diferenţele 
de potenţial dintre elevi sunt micşorate şi, uneori, estompate cu ajutorul volumului mare de 
lucru (repetiţii prelungite uneori până la 10 ore) şi a distribuirii extrem de atente a rolurilor.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gabriel Mansour, Andrei Radu şi 
Alex Fainişi – membri premiaţi ai 

Companiei Okaua la diverse 
festivaluri. Primii doi sunt actuali 

studenţi UNATC 
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Trupa Okaua – „Noaptea Mielului” – două premii de excelenţă în 2011 

 
Un alt principiu legat de educaţia şi dezvoltarea prin arta actorului este varietatea 

formelor de manifestare. Elevii noştri participă atât la competiţii de teatru, cât şi la evenimente 
aniversare, caritabile sau demonstrative. Pe de altă parte, varietatea genurilor de teatru 
abordate este definitorie pentru profilul metodei noastre de lucru: construirea 
„repertoriului” se face pe principiul „alternării culturilor”– la anul nu mai cultivăm acelaşi 
soi. Stilurile şi temele abordate sunt diferite de la an la an: Aziz Nesin, Vişniec, Brecht, 
Nichita Stănescu, Shakespeare, David John Pope, Petre Ispirescu... teatru poetic, teatru 
bulevardier, performance, feerie, basm cult. Dincolo de toate acestea, în pregătirea elevilor 
Companiei OKaua există şi un ingredient-cheie: exprimarea fizică, concretizată în momente 
de mişcare, ritmică şi dans. Tocmai de aceea în spectacolele noastre apar constant momente 
de mişcare-sincron de grup. Pentru noi, mişcarea, atitudinea şi angajarea fizică sunt „portiţa” 
prin care elevii noştri pătrund firesc în spaţiul exprimării naturale, fără inhibiţii şi 
prejudecăţi, în spaţiul teatrului ca necesitate personală şi socială. 
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Trupa Okaua – „Google” - Andrei Radu (Shakespeare), Gabriel Mansour (părintele Laurence) – 
actuali studenţi Arta actorului anul II  şi Roxana Savastru 
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CREATIVITATEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
- Dezvoltare personală prin tehnici teatrale - 

 
Cosmin Brehuţă 
Liceul de Arte „Constantin Băiloiu” Târgu-Jiu 
brehutza_c@yahoo.com 
 
Abstract: What is intelligence? What is creativity? What is the 
relationship and the educational process between them? Here 
are a few questions around which the article revolves without 
claiming to offer concrete solutions, but rather to encourage us 
to search, to research, to find answers that we can assume and to 
implement them as soon as possible, from the desire to provide a 
greater variety to the general or vocational education 
framework. 
 
Keywords: arts education, theater, creativity, attention, 
intelligence quotient, IQ/EQ, curriculum 
 

„Mai preţios decât adevărul mi se pare drumul către adevăr!”  
Lessing 

 
Studiul artei dramatice în cadrul învăţământului preuniversitar, fie că vorbim de 

licee vocaţionale sau şcoli cu program normal (curricular sau extracurricular, formal sau 
nonformal), este o activitate binevenită în primul rând pentru cel care ar trebui să fie în mod 
concret în centrul atenţiei în cadrul sistemului şi procesului de învăţământ. Este ca o bulă de 
oxigen  în peisajul educaţiei standardizate ai cărei martori am fost şi suntem cu toţii, în care 
elevul, metaforic vorbind, nu e altceva decât un container care trebuie umplut cu o marfă 
dintr-un depozit, care reprezintă şcoala, iar de capacitatea cu care s-a îndeplinit planul 
depinde şi recompensa  celor ca re a u încărcat containerele, care la rândul lor îi 
recompensează pe cei care înghit mai mult şi mai repede, creându-se astfel un circuit mort ce 
nu are nici o legătură cu nevoile reale ale lumii în care trăim.  

Fie că vrem să recunoaştem sau nu, cu toţii am trecut printr-un proces educaţional în 
care am fost instruiţi de la brâu în sus, creierul nostru, şi mai precis partea stângă a acestuia, 
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devenind ţinta finală. Această moştenire iluministă, prin care câmpul percepţiei noastre 
depinde numai de „logica sistematică  şi de dovezile empirice ale simţurilor“ transformă 
trupurile în nişte simple vehicule ale capetelor noastre dintr-un punct în altul. Chiar dacă nu 
există o definiţie unanim acceptată a ceea ce însemnă inteligenţa (ca şi în cazul teatrului) au 
existat şi există două idei care domină concepţia populară privind acest subiect. Prima este 
reprezentată de coeficientul de inteligenţă (I.Q.), iar a doua de memoria pentru informaţia 
factuală. Şi atunci, cum putem explica succesul anumitor personalităţi, în diverse zone de 
activitate, care nu au axcelat la nici unul din cele două puncte prezentate mai sus? (E valabilă 
şi reciproca.)  Cu toţii putem fi de acord cu faptul că inteligenţa ne ajută să materializăm de 
la nivelul de intenţie către faptă lucrurile pe care le avem de comunica t cu mediul în care 
trăim. Formele prin care se poate realiza acest lucru sunt nelimitate. Astfel, putem folosi 
cuvinte sau numere, sunete sau mişcări şi multe alte modalităţi prin care putem interacţiona 
şi dezvolta aceste forme la superlativ. Un muzician, de exemplu, nu va încerca să exprime 
într-o formă muzicală idei sau metafore care ar putea fi mai bine formulate prin cuvinte. La 
fel putem vorbi despre artiştii vizuali care gândesc şi comunică prin imagini, multe dintre 
acestea fiind aproape imposibil de tradus în cuvinte sau, în orice caz, procedeul s-ar dovedi 
ineficient la nivel de comunicare. Eficienţa poate fi considerată apanajul inteligenţei privind 
din perspectiva provocărilor practice ce le oferă viaţa. 

Pentru Haward Gardner, psihologul cunoscut lumii mai ales pentru teoria legată de 
inteligenţele multiple, inteligenţa reprezintă abilitatea de a rezolva probleme într-un context dat. El 
susţine că există cel puţin nouă tipuri distincte de inteligenţă, ceea ce ne face să înţelegem că 
inteligenţa în general este foarte bogată, complexă, extrem de diversă şi cu foarte multe 
faţete. Din această perspectivă, nu putem decât să ne întrebăm de ce susţinem un sistem 
educaţional care a rămas încă sub influenţa dualismului cartezian? Când se va înţelege că nu 
putem separa mintea de corp? La ce ajută să promovezi un brand precum cel al organizaţiei 
„Mensa” unde s-au adunat oameni cu I.Q.-uri peste 140 care sunt catalogaţi ca fiind cei mai 
inteligenţi de pe pământ? Cui foloseşte? Şi oare chiar sunt cei mai inteligenţi? Personal nu 
am auzit de nici un reprezentant de seamă al acestui club care să fi excelat în vreun domeniu 
concret de activitate şi să aibă vreun alt dat în afară de abilitatea excepţională de a rezolva 
teste de inteligenţă. Dintre aceştia, nu am auzit de niciunul care să fie în topul celor mai buni 
oameni de afaceri, inventatori… Oare doar I.Q.-ul te poate ajuta să compui o poezie care să te 
răscolească până la lacrimi? Doar I.Q.-ul te poate face să cânţi într-o orchestră sau să dansezi 
în aşa fel încât să poţi exprima esenţa sufletului şi a trăirilor umane?  

Din fericire inteligenţa umană depăşeşte concepţiile convenţionale ale I.Q.-ului şi ale 
abilităţilor teoretice de memorare promovate de sistemul educaţional formal. Datorită 
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acestui fapt lumea se poate bucura de artă, tehnologie, ştiinţă practică, sentimente, relaţii şi 
inovaţii. 

Prin natura sa sincretică, teatrul şi studiul artei dramatice în cadrul învăţământului 
preuniversitar, răspunde celor mai mari deziderate ale elevului în procesul de descoperire şi 
dezvoltare personală a propriilor capacităţi de a relaţiona cu lumea şi cu mediul 
înconjurător. Studiul artei actorului în şcoli şi licee îl pune pe elev (chiar şi pe profesor) în 
situaţia de a-şi exersa toate tipurile de inteligenţă - clasificându-le în mare: inteligenţă 
cerebrală, fizică/kinestezică, emoţională - şi determină declanşarea intuiţiei, poate cel mai 
important dat al fiecăruia dintre noi, fără de care nu ar putea exista creaţie, inovaţie şi implicit 
evoluţie. Sciziunea dintre fizic şi intelect este rezolvată de unul din principiile de bază ale 
sistemului stanislavskian şi anume, în formularea profesorului Cojar: principiul unităţii 
organice, în care viaţa interioară (psihică şi intelectuală) este într-o strânsă relaţie cu viaţa 
exterioară (fizică) şi se concretizează în acţiuni măsurabile. Practic formarea specifică artei 
actorului reprezintă „un proces de recuperare a totalităţii umane (…) de experimentare şi 
recuperare a celor cinci simţuri şi a tuturor tipurilor de memorie şi imaginaţie (…) până la 
însuşirea mecanismului specific al creativităţii.”37 Şi am să mă opresc puţin asupra 
creativităţii făcând o paralelă între Viola Spolin, având ca principiu de bază faptul că Oricine 
vrea poate juca teatru! şi Chris Wink care a fost ghidat în activitatea sa de un principiu la fel de 
simplu şi de fundamental şi anume că Oricine poate fi creativ!. Acesta din urmă, mărturiseşte 
că: „Am vrut să creăm acel tip de şcoală pe care ne-am fi dorit s-o urmăm şi noi, la vremea 
noastră sau la care visăm pentru copiii noştri; o şcoală în care să conteze mai mult decât orice 
creativitatea, care să-i înveţe pe copii să relaţioneze unii cu alţii prin învăţare emoţională şi 
socială. Un loc în care să nu-ţi pierzi exuberanţa copilăriei, în care să-ţi doreşti să înveţi, să 
iubeşti viaţa prin toate mijloacele şi să nu fii educat fără să se ţină seama de tine.”38

Primul care ar trebui să dea dovadă de creativitate ar fi profesorul. Din păcate în 
învăţământ sunt foarte multe cadre didactice care stăpânesc foarte bine materialul de 
predare, dar elevul nu reprezintă centrul de interes al acestora. Chiar dacă toţi oamenii 
(elevii) au o apetenţă naturală către cunoaştere (curiozitate), procesul didactic, 
experimentarea pot fi înlesnite de capacitatea pedagogului de a-i cunoaşte, de a-i atrage şi de 
a-i stimula pe elevi. Dacă stăm bine să ne gândim la vremurile în care şi noi am fost elevi, nu 
ne va fi greu să-i reperăm pe acei dascăli care ne-au schimbat parcursul în viaţă, care ne-au 
ajutat să construim şi care ne molipseau cu pasiunea lor pentru disciplina pe care o predau. 
Totodată, cât de importantă era abordarea acestora când, într-o anumită situaţie, un simplu 

  

                                                           
37 Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia şi Unitext, ediţia a III-a, 1998, p. 11 
38 Robinson, Ken, O lume ieşită din minţi, ed.  Publica, editie revizuită şi actualizată, 2011 , p. 340 (Wink, 
Chris este unul din fondatorii “Blue Man Group” – organizaţie creativă recunoscută la nivel mondial) 
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gest, o privire sau o remarcă te putea determina să aprofundezi o anumită temă sau să 
renunţi înainte de a începe. Măiestria profesiei de dascăl este la fel ca măiestria oricărei 
profesii. E adevârat că există profesori care nu au nici o legătură cu ceea ce predau sau nu au 
vocaţie pedagogică şi ar face bine pentru împlinirea lor sufletească să-şi schimbe profesia. 
Dar există şi profesori buni, cărora performanţele creative le pot fi diminuate de sistemul 
educaţional standardizat care, fiind în principal centrat pe evaluare şi rezultate, anulează 
vorbele lui Lessing: „Mai preţios decât adevărul mi se pare drumul către adevăr!” (Asta îmi aduce 
aminte de o întâmplare petrecută la şcoală anul trecut în care i-am dat unui elev nota 4. 
Încercând să-l fac să înţeleagă faptul că nu nota contează, ci ce a învăţat din această 
experienţă, mi-a răspuns la rândul lui într-un mod care mi-a dat de gândit: „Da, da… Bine… 
Spuneţi-i asta lu’ mama.” Şi uite aşa putem realiza că există o strânsă legatură – respectând 
proporţiile - între mama copilului şi sistemul educaţional, pentru ambele contând mai mult 
rezultatele decât actul educaţional în sine.) 

În cartea sa O lume ieşită din minţi, Ken Robinson spune despre creativitate că „este 
posibilă în orice disciplină şi ar trebui promovată în întreg sistemul de învăţământ”. 

Aceasta depinde de interacţiunea dintre gândire şi sensibilitate, de capacitatea de 
accesare a intuiţiei păstrând atenţia pe „aici şi acum” renunţând la preconcepţii şi metode. 

Una dintre cele mai importante sarcini ale unui dascăl este de a crede în potenţialul 
fiecărui elev şi de a-l încuraja să încerce, să-şi asume riscuri, să greşească, să fie perseverent 
până când acesta, prin autodescoperirea propriului potenţial, ajunge sa-şi formeze propriul 
crez, ceea ce îl va duce inevitabil către descătuşarea forţelor creative proprii. Principalul 
obstacol al creativităţii este TEAMA de a greşi. Ea îi paralizează pe elevi şi îi transformă în 
sclavii unui mecanism ce distruge tot ce poate fi mai viu şi mai frumos în noi, ea ne face să 
nu vedem diferenţa dintre educaţie şi dresaj.  

Soluţia ? Vezi:   
 Spolin, Viola: Improvizaţie pentru teatru;  
 Cojar, Ion: O poetică a artei actorului; 
 Stanislavski, Konstantin Sergheevici: Munca actorului cu sine însuşi; 
 Brook, Peter: Spaţiul gol; 
 Grotowski, Jerzy: Spre un teatru sărac; 
 Bertolt Brecht, Jacques Lecoq, Yoshi Oida …  

Sau, dacă nu,…  haideţi să redescoperim sau să reinventăm apa caldă!  
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Cosmin Brehuţă alături de maestrul Valer Dellakeza 
în spectacolul „Trei surori” la Teatrul „Elvira Godeanu” Tg. Jiu 
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Cosmin Brehuţă este actor al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” şi profesor de arta actorului la 
Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu. 
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INDICIBILA DEVENIRE 
Interviu cu doamna Miriam Răducanu 

 

prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
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 Anii de formaţie în dans pe ca re i-a cunoscut 
doamna Miriam Răducanu sunt cei marcaţi de 
influenţa şcolii germane de dans, ani permisivi în 
acumularea unei complexe experienţe artistice.  

Influenţa acestei şcoli, a noului dans, s-a 
exercitat în parte prin vizite – spectacole susţinute de 
personalităţi, precum Kreutzberg, Joos, dar mai ales 
prin studii pe care profesorii români le-au făcut în 
Germania ori în Viena. În fapt, un fenomen similar cu 
cel ce se petrecea în muzică. În România timpului 
exista un public apt să înţeleagă şi să extragă din evoluţiile artistice acele lucruri care-i 
impresionau, pentru a le duce mai departe. Dansul dăruia un fapt de cultură, iar publicul 
trăia din cultură. 
 Noul dans propunea în esenţă o mare libertate de mişcare, de expresie prin mişcare şi 
o la fel de mare libertate de alegere a temelor, cultivând inventivitatea şi statuând norme 
motrice în baza cărora funcţionează şi dansul recent. Şcolile de dans din Bucureştii anilor '40-
'50, numite în fapt „Studiouri” au avut imediat adepţi „atraşi”, îmi spune doamna Miriam, 
„de această formă, în fond revoluţionară, de abordare a dansului”. 
 În dansul timpului, corpul şi multiplele sale posibilităţi de a fi exploatat în şi pentru 
mişcare se defineau ca dimensiuni de esenţă ale timpului la care ne referim. 
 

Raluca Ianegic: Doamna Miriam Răducanu în acest Bucureşti al năzuinţelor spre cultură, al 
existenţei prin cultură, cine erau cei care urmau cursurile acestor studiouri? 
 

Miriam Răducanu: Un număr mare de persoane interesate de artă: pentru unii era o nevoie 
de a descoperi şi cultiva dimensiunile unei alte branşe artistice; un tip de osmoză artistică se 
petrecea chiar în nucleul studioului; alţii erau cei care credeau în talentul lor, iar studioul le 
oferea o cheie pentru testarea şi concretizarea acestei convingeri. Aceştia încercau să-şi 
formeze o temeinică educaţie tehnică în studiourile de dans clasic. Printre profesorii care 
predau în aceste studiouri aş sublinia importanţa pedagogică a lui Anton Romanovski, 
extinsă asupra operei, şi pe cea a Elenei Penescu-Liciu, solistă a Operei bucureştene. De 
altminteri, multe dintre studiouri erau împărţite între profesorii de dans clasic şi cei de dans 
modern. Desigur, şi printre cei ce frecventau aceste studiouri au fost unii care au considerat 
că este suficient să te mişti liber şi să nu conteze dacă educaţia corpului era una împlinită. 
Dar cei mai buni reprezentanţi în spectacole ai acestor studiouri erau cei ce urmau un riguros 
proces de formare corporală. Manifestările studiourilor aveau loc cam de două ori pe an în 
săli scump plătite pentru închiriere: Opera, Teatrul Naţional, Opereta. Ele lansau în scenă nu 
numai elevi ai studiourilor, ci şi pe profesorii care evoluau alături de elevii lor.  
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R.I.: Care sunt în fapt studiourile timpului şi profesorii care le conduceau? 
 

M.R.: Înainte de venirea mea în Bucureşti exista o mare dansatoare, Iris Barbura, care 
studiase în Germania dansul expresionist; o persoană aparte în toată concepția ei despre 
dans, cu o influenţă specială în devenirea artistică a marelui Sergiu Celibidache.  
 Katherine Hän, venită din Elveţia, studiase cu Mary Wigman; tehnica ei presupunea 
elemente multiple, dar şi o uşurinţă ce caracteriza mai ales Şcoala Vieneză. A fost prima 
profesoară care m-a văzut la Bucureşti. 
 La Conservatorul Evreiesc m-a văzut Mila Lindenberg, solistă a Operei, interpretă cu 
o formaţie clasică solidă; în studioul ei de dans era ajutată de soţul ei, Eduard Lindenberg, 
muzician cunoscut în epocă. 
 Apoi aş sublinia studioul lui Paule Sybile (venită de la Paris), o prezenţă de o aleasă 
cultură, bună cunoscătoare a muzicii; urmase și cursurile şcolilor Dalcroze şi Delsartre, 
încuraja mult improvizaţia cu variate teme, generând o veritabilă bucurie de participare. Şi 
aş mai menţiona numele lui Alice Botez, care în tot acest context se îndrepta către pedagogia 
adresată copiilor. La Timişoara preda Ester Maghiar Gonda, care urmase studii labaniene; o 
personalitate excepţională (viitoarea directoare a Liceului de coregrafie bucureștean).  
 Aş adăuga studioul Trude Kressel, în care dansul se desfăşura în principiu cu mişcări 
caracterizate mai mult prin lentoarea lor; dar cursurile nu au reuşit să aibă o putere specială 
de atracţie.  
 O aleasă prezență a fost însă Trixi Kekais. Dansator clasic de înaltă calitate, solist al 
Operei; în toată ţesătura clasică pe care o propunea în coregrafiile sale acţiona însă o 
imaginaţie de mişcare extrem de aparte. La conturul unor atribute speciale ale mișcării sale a 
contribuit desigur și formaţia sa de arhitect, scenograf, pictor – o persoană în fond de o rară 
cultură. Un dansator ce nu putea fi imitat, o prezență care reușea să creeze o asemenea 
atmosferă încât doreai să mergi alături de el fie în muzica propusă, fie în textele alese pe care 
le dicta.  
 Un alt studio era cel al Verei Proca Ciortea, soţia compozitorului Tudor Ciortea; aici, 
preocupările erau îndeobşte îndreptate către inspiraţia folclorică căreia încerca să-i găsească 
o traducere de scenă, într-o formă cultă.  
 Predau în acelaşi timp Petrică Bodeuţ, foarte interesant interpret al folclorului, Ion 
Popescu Judeţ, un dansator de folclor cu totul unic care a activat multă vreme la Teatrul 
Armatei; pentru un timp, la Alhambra, au evoluat Oleg Danovski alături de Ileana Simu. Un 
duo ce apărea cu profesionalismul cuvenit. 
  

R.I . :  Eu ştiu că dansul timpului în care v-aţi format a re - teritorizat mişcarea coregrafică,  
conferindu-i o nouă geografie de care, în fond, beneficiază și azi. Care erau atributele dansului predat 
în aceste studiouri? 
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M.R.: Se practicau mai multe recitale – iar în cadrul lor, dansul bazat pe o personalitate care 
se putea exprima singură, alteori în grup de 2 – 3 dansatori, dar foarte rar cu mulţi interpreţi. 
La toate aceste studiouri, numitorul comun în predare era următorul: se realiza, întâi, o 
încălzire corporală, un sistem de mobilizare a întregii anatomii a dansatorului, realizată cu 
rigoare şi seriozitate; unii aplicau şi câteva principii ale lui Rudolf Laban. Alte câteva aspecte 
ale antrenamentului veneau din tehnica expresionistă germană ori vieneză; studii diferite 
pentru relaţia cu spaţiul și timpul, mişcare de intensităţi diferite: fugi, căderi, rostogoliri, 
forme de recuperare a verticalității, ori de exploatare a oblicii și, nu în ultimul rând, sărituri 
mari şi mici, turaţii. Fiecare profesor mărea bagajul exerciţiilor printr-un proces de inventare 
şi re-inventare în conformitate cu imaginaţia pe care o avea.  
 Ultima parte a cursurilor era constituită de improvizaţia pe teme date de profesor şi 
pe teme propuse de elevi şi selecţionate de profesor. Acesta era un moment aparte din 
antrenamentul în care cei cu o serioasă tehnică clasică îşi demonstrau valabilitatea existenţei 
pe scenă ,  în timp ce aceia care nu o posedau deveneau în fapt spectatori. Astfel a putut fi 
treptat combătută ideea care a planat multă vreme, aceea că „dansul nou” este decadent şi că 
ar pune în pericol dansul clasic. Cei ce se îndreptau către studiul sistematic al „dansului 
nou”, care era în fapt dansul modern, au fost cei care au dorit să se îndrepte în fond către 
compoziţia de dans. Nu este o întâmplare că întregul grup din care eu făceam parte a ajuns 
la sfârşitul unor ani de studii să-şi facă propriile spectacole; o amintesc pe Sonia Milian, o 
coregrafă cu o gestualitate elegantă, cultă şi o creaţie foarte frumoasă în Tablouri dintr-o 
expoziţie.  
 

R.I.: Desigur, disputa clasic – modern s-a manifestat în toate branșele artistice, în momente diferite, 
cu intensități și accente diverse, cu substanță estetică și filosofică variind de la artă la artă. Dar 
muzica? ...muzica era una dintre artele cele mai apreciate ale epocii, cum s-a reflectat acest fapt în 
studiourile despre care ne-aţi vorbit? 
 

M.R.: Toţi căutam în spectacolele noastre „marea muzică”; poate că nu era recital în care să 
nu sune impresionantele partituri ale lui Bach sau Vivaldi, ale lui Schubert ori Chopin. 
 Dar exista şi muzică contemporană. Iar întâlnirea cu ea se producea de timpuriu. 
Erau compozitori precum: Marius Constant, Hilda Jerea, Paul Constantinescu, George 
Silvestri, Jean Tausinger, Radu Pallady, poeta Nina Cassian ș.a., care erau acompaniatorii 
studiilor nostre. Astfel încât între anii 1941 – 1945, în plin război devastator, ştiam că poţi 
petrece două-trei ore fascinante pentru a pleca astfel îmbogăţit. Într-un fel sau altul, aceste 
participări prestigioase transformau lecţiile noastre, de fiecare dată, într-un spectacol pentru 
cei care asistau. 
 Ca  o formă poate de rezistenţă  în faţa  a ceea ce ne propunea istoria, conflagrațiile, 
consecinţele lor, grupuri de muzicieni, dansatori, oameni de teatru, scenografi, se întâlneau 
la conferinţele lui Ion Sava, spre exemplu, sau ale lui Ion Marin Sadoveanu, la repetiţiile lui 
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George Enescu. Toată generaţia mea „se agăţa” de tot ce înseamna frumos, respira frumosul 
dintr-o nevoie interioară, adevărată şi deloc forţată; ne era teamă că în anii exterminatori '40-
'45 cultura ar putea pieri. 
 

R.I.: Ce s-a întâmplat la finele acestei conflagraţii? 
 

M.R.: Foarte mulţi au plecat din ţară: Judith Amar, Sonia Milian, Jessy Blumenfeld, pe care 
Trixi o numea „Palucă” a României, şi alţii. Printre cei care rămân sunt Paule Sybile, care 
devine profesoară la Facultatea de Teatru; aici l-a avut elev printre alţii pe Gheorghe Dinică, 
actor care vorbea cu maximă recunoştinţă despre rolul ei în devenirea sa scenică...  
 Înfiinţarea, în 1949, a Şcolii de Coregrafie a însemnat întâlnirea unui mare număr de 
profesori de calitate. Studiourile au dispărut. Se preda dans clasic, arta actorului, pe care o 
predam eu împreună cu dansul modern, dans de caracter cu o deosebită dansatoare, Clara 
Volini, se preda un folclor excepţional.    
  

R.I.: Știu că ați fost pentru un foarte scurt timp directoarea acestei școli și apoi, după un scurt pasaj al 
lui Oleg Danovski, a urmat, așa cum am subliniat un directorat de excepție – Ester Maghiar Gonda. 
Dar mai știu că în epocă, din documentele pe care mi le-ați oferit și din cele studiate de mine, aveau loc 
foarte frumoase, interesante, fascinante recitaluri; formule unice, în fond, irepretabile, documentele 
sunt din păcate atât de puține... 
Puteţi să ne vorbiţi despre ele? 
 

M.R.: Da, în perioada care a precedat 1949, dar şi după aceea, se realizau recitaluri nu numai 
ale profesorilor şi elevilor unui studio, ci şi combinaţii între artiştii care lucrau în Operă şi 
noi, cei care mergeam mai ales înspre zona dansului modern. După 1949, Opera marchează 
începutul unei schimbări: erau susţinute recitaluri comune ce străbăteau existenţa noastră ca 
un indiciu al supremaţiei artei în faţa celorlalte perimetre de manifestare. 

Mi se pare fundamental faptul că spectatorii veneau la Operă nu pentru a vedea dans 
clasic ori dans modern, ci pentru a vedea Artă, pentru a intra în fabulosul ei univers. Se 
întâlneau pe scenă Irinel Liciu, Gabriel Popescu, Valentina Massini, Simona Ştefănescu, Trixi 
Kekais, Gelu Matei, Floria Capsali, Mitiţă Dumitrescu. Aceştia din urmă aveau o şcoală 
proprie căutând într-o manieră aparte plantarea pilonului folcloric în construcția și chiar 
substanţa dansului.  
 M-am format într-o epocă a culturii, a artei, departe de orice etichetare şi delimitare 
între vechi şi nou.  
 

R.I.: Încercăm să pătrundem în geografia multor date oferite de perenitatea artei de valoare; ea 
propune întotdeauna sublimarea spirituală. Cât despre dvs. şi această epocă? 
 

M.R.: În fapt, am avut noroc şi el a constat în aceea că atât eu, cât şi întregul grup din care 
făceam parte am înţeles că această artă nu se poate impune decât prin cultură, fenomen pe 
care îl puteam repera altminteri şi în alte branşe artistice. 
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 Dincolo de acest fundament pe care ne-am clădit arhitectura spectacolelor toţi cei din 
generaţia mea, ne preocupam de felul în care arăta instrumentul prin care noi ne expunem, 
ne exprimăm: corpul nostru. La început eu am construit câteva recitaluri cu Sonia, Jessy și 
Judith; la un moment dat, probleme de sănătate m-au făcut să părăsesc scena. Ulterior am 
intrat în lumea teatrului, urmând cursurile Facultății de Teatru din București și apoi predând 
în cadrul acestei facultăți. Am revenit după un deceniu cu spectacolele Nocturn 9 ½ la Teatrul 
Țăndărică.  
 

R.I.: Un tip de spectacole cu ecou neșters în memoria spectatorilor, în memoria dansului.  
prof. univ. dr. Raluca Ianegic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miriam Răducanu, Gigi Căciuleanu şi Virgil Ogăşanu 

Nocturne - Teatrul Ţăndărică, 1974 
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Peter Brook 
Fără secrete. Gânduri despre actorie şi teatru 
 
Sâmbătă, 27 octombrie, la ora 13.00, în cadrul Festivalului Naţional de Teatru de la Bucureşti, sediul 
Fundaţiei Löwendal va găzdui două lansări de carte: albumul de fotografie semnat de Mihaela Marin 
şi intitulat „Cehov, Shakespeare, Bergman văzuţi de Andrei Şerban” (Editura ICR), precum şi 
volumul „Fără secrete. Gânduri despre actorie şi teatru” de Peter Brook, publicat în Colecţia Yorick, 
tipărită de Editura Nemira. La eveniment va participa regizorul Andrei Şerban, autorul prefeţei 
volumului lui Peter Brook, pe care o redăm în continuare.1 
 

 
 

Încep printr-o confesiune: când am primit invitaţia de a scrie această prefaţă, nu mi-
am dat seama cât de greu îmi va fi. Ca regizor, să scrii despre Brook e la fel de intimidant ca 
pentru un pianist să scrie despre Lipatti sau, pentru un sculptor, despre Brâncuşi. 

Mulţi dintre cei care i-am fost foarte aproape ne uitam la Brook ca la un fel de 
Dumnezeu. Lucrând cu el, simţeam că stăm alături de un adevărat Maestru, deşi el a refuzat 
întotdeauna acest titlu. El ne spunea mereu: „Nu pot să fac mai mult decât să creez condiţiile 
în care să vă dezvoltaţi singuri.” Nu a pretins niciodată că ne transmite secretul meseriei, dar 
într-un singur an, fiind în preajma lui, am învăţat mai mult decât în toţi anii de şcoală: am 

                                                           
1 Recenzie postată de yorick.ro în 22 Octombrie 2012  
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înţeles că am nevoie să mă dezvolt, că trebuie să doresc să mă dezvolt şi să fac eforturi în acest scop. 
Aceste trei cuvinte, nevoie, dorinţă, efort, le-am preluat de la el. 

Nu doar lucrul direct cu Brook,  dar şi cărţile pe care le-a scris sunt ocazii de a trăi 
experienţe unice, formatoare. 

Despre noua carte Fără secrete (titul sub care a apărut în America volumul „Fără 
secrete. Gânduri despre actorie şi teatru – n. red.) pot să afirm că totul în ea e interesant, 
începând de la ambiguitatea titlului. Ce înseamnă Uşa deschisă în America sau Fără secret, în 
România? Uşa e deschisă… înspre ce? Înspre un alt spaţiu, spre o altă viaţă, spre necunoscut? 
Şi titlul în română te pune pe gânduri… să fie adevărat, chiar nu există secrete? „Viaţa unei 
fiinţe umane este vizibilul prin care se poate manifesta invizibilul”, spune Brook. Ca 
întotdeauna, în aparenta lui simplitate, e alunecos şi subversiv, ca un spiriduş shakespearian: 
te obligă să-ţi pui mereu întrebări. Dacă în Spaţiul gol (carte scrisă la mijlocul vieţii) Brook 
arăta cu luciditate şi acută precizie starea teatrului contemporan, acum, mulţi ani mai târziu, 
face un nou tur de forţă, încercând să înţeleagă şi relatând ce a trăit între timp. După ce a 
expus în Spaţiul gol viziunea sa revoluţionară asupra formelor de teatru – brut, sacru, imediat 
–, în următorii treizeci de ani a trăit pe viu ideile, a făcut el însuşi verificarea în concret, a 
ceea ce a descris teoretic. Simţind nevoia să comunice concluziile acestor ani de căutări, 
Brook ne oferă acum această nouă carte, Fără secrete, pentru a ne ajuta la rândul nostru să 
simţim mai în profunzime experienţa spaţiului gol. La fel ca Stanislavski şi Grotovski, Brook 
e conştient că e nevoie de această muncă dublă, prin intermediului spectacolului şi al 
scrisului, pentru a-i conduce pe spectatorii-cititori spre o înţelegere totală. 

Cariera lui Brook poate fi împărţită în două mari etape: înainte şi după stabilirea la 
Paris. Prima a durat până spre vârsta de 45 de ani: într-un amestec eteroclit de teatru clasic, 
comedie muzicală, Broadway, operă sau film, dorind mereu să se reinventeze, Brook a 
traversat toate formele teatrale, în căutarea unei expresii unice, care a culminat cu Visul unei 
nopţi de vară, cel mai mare succes al carierei sale de regizor, ca făuritor de spectacole. 
Şi exact în acel moment a intervenit ruptura. Brook a simţit nevoia, a avut dorinţa şi a făcut 
efortul să pornească de la zero. S-a expatriat din Anglia la apogeul carierei, el regele teatrului, 
când toată presa engleză considera spectacolul lui cu Visul mai bun chiar decât piesa lui 
Shakespeare însuşi. S-a stabilit în Franţa, într-o cultură dificil de asimilat pentru un britanic, 
lăsând în spate glorie, oportunităţi şi titluri, pentru a re-începe, a se dez-învăţa de tot ce a 
învăţat şi a se angaja pe o direcţie plină de riscuri în căutarea necunoscutului. A înfiinţat 
Centrul Internaţional de Cercetări Teatrale, unde, împreună cu un grup de tineri actori, 
regizori şi muzicieni veniţi din toate colţurile lumii (printre care mă aflam şi eu), a început 
un drum pe care l-a urmat neclintit: ani de lucru în laboratorul teatral cel mai intim, unde 
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scopul era nu neapărat crearea de spectacole, ci investigarea prin exerciţii a unor forme noi şi 
diferite de expresie. Toată viaţa Brook a căutat intenţionat dificultăţile. 

Între timp, teatrul său şi-a schimbat direcţia: Brook nu a mai fost preponderent 
interesat, sub influenţa lui Artaud, de subiectul violenţei ca în anii ’60 (de la Lear şi Marat 
Sade la US – spectacolul documentar despre războiul din Vietnam), ci a devenit treptat 
iluminat de vibraţii de o altă natură, rezultat al unei căutari spirituale. Mahabharata, 
Conferinţa păsărilor sunt exemple ilustre ale acestei noi direcţii. Brook se dezvolta el însuşi, 
adoptând o atitudine mai calmă, mai luminoasă, a toleranţei şi a înţelegerii spirituale, în 
căutarea unei alte viziuni, a unei alte percepţii prin teatru. De ce facem teatru? Nici un 
răspuns nu e satisfăcător. „Ceva e însă acum clar şi sigur: nu are niciun sens să mergi la 

teatru să cauţi ce poţi să găseşti uşor în altă 
parte”, conchide Brook. Teatrul e despre viaţă. 
Despre ce altceva ar putea fi? E posibil ca în acel 
scurt interval pe care îl petrecem împreună să 
intrăm într-o relaţie cu totul diferită decât cea din 
viaţa obişnuită? Una mai intensă, mai esenţială? 
Aceasta a devenit pentru Brook întrebarea-cheie. 

Teatrul nu poate înlocui viaţa, dar poate fi 
o metaforă care ne poate ajuta să revenim în 
experienţa vieţii mai puternici. Teatrul grec e 
mereu exemplul – spectatorii vedeau pe scenă 
catastrofe şi orori, şi moarte, dar, pe cât de 
inevitabil se arăta sfârşitul şi pe cât de dureroasă 
era suferinţa, totuşi la final ei plecau acasă deloc 
trişti sau deprimaţi, dimpotrivă, erau plini de o 
energie nouă, revitalizaţi şi bucuroşi că au înţeles 
ceva esenţial despre viaţă, pregătiţi pentru a 
începe ziua următoare cu mai multă încredere. 

Scopul teatrului nu era să producă 
indignare şi negativitate, ca teatrul german 
contemporan, încă la modă, pe care atât de mulţi 

la noi îl imită, crezând naiv că, dacă eşti dur, sarcastic şi vezi totul în negru, vei face bine în 
lume. Brook: „Să prelungim boala societăţii prin mesajul scenei? Ar însemna să reproducem 
condiţiile care au produs exact lucrul pe care teatrul îl denunţă. Când ne amintim că teatrul 
grec avea drept scop însănătoşirea, ar trebui să cântărim efectul creat de dorinţa de protest şi 
de a arăta cât de negru e totul, dacă asta nu înseamnă să înfigem cuiul şi mai adânc în loc să-l 

278

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2012/10/cop-brook_254x396.jpg�


Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                       Book Review 

 

 

scoatem”. Teatrul de azi de acest tip infirmă tot ce au afirmat grecii, e oglinda distorsionată a 
unei societăţi bolnave, o pierdere de timp.  

Brook refuză această optica şi continuă să meargă solitar împotriva curentului. 
Căutările sale tind spre lumină, spre captarea unor energii de altă calitate. E evidentă la el 
acum dorinţa de a înţelege viaţa şi tot ce ni se întâmplă dintr-o alta perspectivă, cu o 
inteligenţă şi o sensibilitate, din care transpare acceptul că mila şi compasiunea sunt la fel de 
adevărate cum e cruzimea, iar întunericul există numai pentru că există lumina. Citim în Fără 
secrete: „În teatru este vorba despre viaţă. Acesta este punctul de pornire şi nu există nimic 
mai important. Teatrul este viaţă. Viaţa în teatru este mult mai interesantă şi mai intensă 
pentru că e mai concentrată. Actul de a reduce spaţiul şi a comprima timpul conduce la 
această esenţializare”. 

Lucrând intens cu Brook am simţit direct cum spaţiul şi timpul se comprimau în 
efortul comun şi observam schimbarea care avusese loc în el însuşi. Ambiţia de „auteur”, a 
cărui semnătură avea forţa unui magician al teatrului, cu timpul s-a topit până nu a mai 
rămas nimic; regizorul ambiţios şi egocentric al primei perioade, care şoca şi epata o lume 
prin spectacolele sale, a dispărut. Făcătorul de minuni a devenit anonim şi modest, în spiritul 
umil al meşteşugarilor medievali. „Absolut minunat este faptul că teatrul se află exact la 
intersecţia dintre marile întrebări ale umanităţii – viaţă, moarte – şi meşteşug, care e o 
dimensiune practică, precum în olărit. În marile societăţi tradiţionale, olarul este cel care 
încearcă să găsească răspuns la întrebările fundamentale, dar în acest timp el îşi lucrează 
vasul. Această dublă dimensiune este posibilă în teatru.” La sfârşitul unei zile de lucru 
împreună, spaţiul părea gol, dar era plin de vibraţii ale prezenţei noastre. O acţiune, un gest 
sau un sunet simplu, exprimau nu atât propria individualitate, cât aspiraţia înspre o 
comuniune ce depăşea expresia personală. 

Ajuns aici în evoluţia sa, Brook era din ce în ce mai neînţeles de lumea obişnuită a 
teatrului. Revenind sporadic la Londra, afirma: „Am admirat dintotdeauna teatrul britanic, 
pentru incredibila sa energie şi vitaliate, dar în acelaşi timp simt că există o teamă, o 
suspiciune faţă de puterea invizibilului sau faţă de tăcere”. Brook era acum privit cu 
suspiciune. Exerciţiile, experimentele, nu erau pe placul englezilor, încercările concrete de 
teatru sacru sau imediat nu-i convingeau. Brook scrie în Fără secrete: „Teatrul sacru 
presupune să accepţi că mai e ceva în planul existenţei, dedesubt, în jur şi deasupra, o altă 
zonă care trece dincolo de invizibil, care depăşeşte formele pe care noi le putem decripta sau 
înregistra şi în care se găsesc surse de energie extrem de puternice. De-a lungul acestor prea 
puţin cunoscute câmpuri energetice se află impulsuri care ne ghidează spre «calitate». Toate 
impulsurile umane către ceea ce numim – stângaci şi imprecis – «calitate» provin dintr-o 
sursă a cărei natură adevărată o ignorăm cu totul, dar pe care suntem capabili să o 
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recunoaştem atunci când apare în noi sau într-o persoană de lângă noi. Nu se comunică prin 
sunet, ci prin tăcere. Când au început să fie folosite cuvintele, această natură a fost numită 
sacră.” 

Lucrând cu Brook am înţeles că pentru aceasta avem nevoie de exerciţii, căci ele sunt 
menite să dezvolte o mai mare deschidere şi sensibilitate a întregului trup, un alt fel de a 
asculta, de a privi, de a respira, de a te raporta la tine însuţi şi la ceilalţi. Astfel începi să devii 
conştient de dificultăţi. Ce contează e să lupţi cu propriile slăbiciuni. În acelaşi timp, poţi să 
ai o altă percepţie, impresia unor energii cu calităţi diferite de cele pe care le cunoşti de obicei 
– un sentiment de a fi în contact cu ceva care te depăşeşte, la care nu se poate ajunge cu 
reacţiile familiare. Cu ajutorul exerciţiilor îţi dai seama că te afli pe un drum neştiut, dar 
faptul de a nu fi singur, ci împreună cu alţii e un ajutor. După o serie de exerciţii concentrate, 
împreună, nu se poate să nu simţim, chiar şi pentru un scurt timp, că suntem mai deschişi, 
mai puţin greoi ca înainte. În lucru, Brook remarca mereu că important e curentul care s-a 
creat intre noi, asta e ceea ce contează, nu reuşita individuală a unui sau a altuia. Nu are 
importanţă cât de bine faci un exerciţiu, ci senzaţia că eşti altfel pregătit pentru repetiţie sau 
proiectul zilei decât dacă nu faci nimic. Apelul e amintit din nou: ca să cauţi această calitate, 
trebuie mai întâi să creezi înăuntru un spaţiu gol. 

În mod subtil, Brook, ca şi Grotovski înaintea lui, pare să spună că aceste experienţe 
depăşesc sfera teatrului şi sunt extrem de fragile dacă apar expuse într-un context public, 
dând prilej la confuzii şi comentarii inutile; de aceea Brook a decis în mod just să le practice 
în grupuri restrânse, acolo unde pot fi verificate ca pregătire pentru spectacol. 

Pentru un actor e foarte greu să reconstituie seară de seară aceeaşi experienţă. El e 
chemat să retrăiască aceleaşi emoţii, asta e meseria lui, e plătit să refacă zilnic viaţa altuia. 
Dar cine poate să retraiască de zeci şi sute de ori, cu adevărat, durerile sau bucuriile de 
nerepetat, care nici măcar nu sunt ale lui? De aceea, ne aminteşte Brook, pentru un actor ce e 
important e motivaţia cu care urcă pe scenă; ea trebuie să fie reînnoită, de fiecare dată să fie 
proaspătă. Altfel cum să poată juca seară de seară acelasi rol, în mod pur, fără clişee şi 
manierisme, dacă nu se întreabă ca pentru prima oară, spontan, de ce joacă? Acelaşi moment 
pe care ieri l-a simţit din plin şi pentru care a fost aplaudat, azi nu mai corespunde stării în 
care se afla. Publicul e cu totul altul şi, deşi continuă să-l aplaude, reacţiile lui au devenit 
uscate, mecanice… Exterior, mişcarea e aceeaşi, aparent nimic nu s-a schimbat, dar jocul nu 
mai are viaţă. Ca să fie vie astă seară, motivaţia cu care joacă trebuie să fie diferită. Altfel, 
imită ce a făcut ieri, dar nu e prezent acum, aici, ci rămâne în trecut. Teatrul se întâmplă în 
clipa asta, acum sau niciodată. Ca să fie sigur că e prezent acum, aici, actorul trebuie să se 
pună neîncetat sub semnul întrebării. Secretul florii lui Zeami şi Fără secrete sunt două titluri 
de carte aparent contradictorii, care ajung, de fapt, la aceeaşi concluzie. 
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Obstacolele ajută, dacă sunt văzute. Rezistenţa pe care o opun dificultăţile reprezintă 
un material excelent cu care se poate lucra. Ce spune Brook îmi aminteşte de cele mai bune 
condiţii de lucru în teatru pe care le-am avut când eram tineri începători, fără niciun ban la 
dispoziţie, când nu ne cunoştea nimeni şi trebuia să ne luptăm pentru orice fleac, dar care 
pentru noi avea o importanţă maximă. Teatrul poate avea loc oriunde. Însă, în orice moment 
în viaţă, întrebarea esenţială rămâne: câte ore sau minute sau secunde pe zi îţi aminteşti să te 
pregăteşti, să-ţi acordezi instrumentul? 

Brook: „Un corp neantrenat e ca un instrument muzical dezacordat – cutia lui e plină 
de sunete neplăcute şi inutile, care împiedică melodia adevărată să se audă”. Atunci când 
instrumentul actorului este bine lucrat, toate tensiunile şi obişnuinţele inutile dispar. Iar el e 
pregătit să se deschidă posibilităţilor infinite pe care le oferă spaţiul gol. „Pentru ca un actor 
să fie convingător, cu mintea în alertă, cu sentimente adevărate şi un trup bine antrenat, 
aceste trei elemente – creierul, emoţia şi corpul – trebuie să se afle în deplină armonie. Numai 
în aceste condiţii el poate să fie, să trăiască şi să transmită ceva mult mai puternic într-un 
spaţiu restrâns decât la el acasă”, spune Brook, „în acelaşi timp cu o ureche atentă la lumea 
interioară şi o alta, la lumea exterioară. Asta ar trebui să se întâmple cu orice actor adevărat. 
Să se afle în acelaşi timp în două lumi diferite.” 
Ne putem întreba: este teatrul o cale pentru o înţelegere mai bună a lumii? Răspunsul lui 
Brook e clar. Tocmai pentru că trăim în lumea aceasta fragmentată, teatrul contemporan este 
haotic şi confuz şi nu satisface nevoia şi dorinţa multor oameni de a avea o altă posibilitate, 
alt dialog, de a fi împreună pentru altceva decât pentru deziluzie şi disperare sau pentru o 
simplă distracţie, ca o evadare din viaţă, ci de a merge la teatru pentru a primi impresii de 
calitate superioară. O educaţie ce ne lipseşte cu desăvârşire, pe care nici o şcoală nu a ştiut să 
ne-o transmită. 

Experienţa cu Brook m-a ajutat să înţeleg în mod clar că fac teatru având acest ţel: că 
teatrul ar putea face un bine. Cu ce impresie rămân recitind cartea? Într-un cuvânt: speranţă. 
Brook spunea, într-un alt context, că mergi la teatru, ca pentru zece secunde, să poţi avea 
gustul unei alte lumi. mai bune. Adevărat, a construi o lume mai bună poate lua mii de ani, 
dar dacă mergem la teatru şi macar o dată avem gustul unei alte lumi posibile, atunci teatrul 
merită să continue să existe, e încă nevoie de el. 

Brook: „Teatrul a avut dintotdeauna un rol important de jucat: să distrugă tabuuri 
sociale, să rupă bariere şi să pună sub semnul întrebării convingeri deja stabilite. Rolul 
teatrului era să şocheze. Dar azi teatrul nu mai şochează pe nimeni. Violenţa, scandalul şi 
ridicolul mereu prezente pe ecranele de televiziune reflectă şocurile neînsemnate, dar 
repetate ale vieţii noastre zilnice lipsite de eroism. Departe de orice vis eroic, singura noastră 
consolare e să avem o licărire din ce lipseşte, să putem obţine semne dintr-o altă lume de la 
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care nu mai avem acces.” Să rezistăm tendinţei de a trăi doar pe orizontală, să ne întrebăm 
despre scopul pentru care suntem aici, ceva ce am uitat cu desăvârşire. 

Ideile expuse mai sus mi-au fost inspirate de Brook, care astăzi, apropiindu-se de 
impresionanta vârstă de 90 de ani, continuă să lucreze, cu acelaşi elan, curiozitate şi 
deschidere dintotdeauna, comparabil, fără să exagerez, cu un vulcan care continuă să ardă. 
Iată exemplul viu, întruparea perfectă a imaginii lui Zeami: floarea tinereţii renăscută într-un 
copac bătrân. 

Îmi e greu să cred că Brook a ajuns aici fără secrete. El care spune că: „un rol reprezintă 
o fiinţă unică plină de secrete…” a scris acum Fără secrete. Între cele două extreme, între 
paradoxuri, toate întrebările se nasc. 

 Andrei ŞERBAN 
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Ana-Maria Nistor 
Cele mai frumoase 100 piese de teatru  
                                                           povestite pe scurt 
 

„Marile opere… acele ființe tainice a căror viață fără sfârșit o însoțește  
pe a noastră atât de trecătoare” R. M. Rilke 

 
... Didascalie 

A alcătui un asemenea „compendiu˝, atât de la modă azi, pare ceva chiar prea ușor. 
Ce mare lucru, să povestești niște piese?! Drept este, n-am intenționat să scriu un Faust, nici 
să călătoresc pe terenul, mult mai familiar, al teoriei, ci am încercat, ca un ghid cuminte, să 
indic ceea ce e de vizitat prin țara teatrului. Cu toată modestia, fără să hrănesc autorul din 
mine, am vrut să fiu un anonim îndumător. 

De ce și cum? Uite-așa. 
Fiecare generație de spectatori duce cu sine imaginea personajului x sau y lipită de 

fruntea unor anume actori. Acum o sută de ani – unii, secolul viitor – alții, personajele – 
aceleași. Textele rămân: hrană pentru scenă, visare pentru sală. Dramaturgia, cred, e busolă și 
termometru pentru publicuri din orice timp. Personajele sunt stâlpi, pietre de hotar, 
didaskalos. Laurence Olivier sau Al Pacino rămân în memoria noastră pentru că au jucat un 
Hamlet sau un Richard al III-lea și, totodată, eroii persistă în aerul epocii pentru că au fost 
jucați de aceștia. Dar, înainte au fost și alți alpiniști ai scenei care au cățărat personajele pe 
peretele alunecos al istoriei, deasupra hăului uitării, până la publicul lor – limba de pământ 
stabil pentru oricare spectacol. Grație acestui trecut privim noi în față, înspre scena de azi. 

Și cum să  nu mă-ntreb dacă oare nu e bine să și citim piese de tea tru, nu doa r să 
vedem spectacole? Măcar și pentru a fi deschiși vechiului și „nouă-s toate˝… 
Uite de aceea am vrut o ordine cronologică, simplă și cinstită, pentru că m-a interesat forfota 
operelor prin istorie, felul în care se așează, magic și aparent fără legătură, una lângă alta. 
Am preferat data lor de născare, iar nu alte categorisiri, în funcție de întreaga operă a unui 
autor, de gen sau țară. Mi-a plăcut să văd cum timp de atâtea veacuri curentele artistice 
respiră domol, cu politețe și pe rând, iar mai apoi, la întretăierea și îmbulzeala modelor din 
ultimul secol, stilurile nu fac decât să ofere, o dată în plus, o imagine a efervescenței 
spiritului, dar și a degringoladei și dorinței de afirmare cu orice preț. 
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Cartea de față e, până la urmă o rediografie, suficient de obiectivă, suficient de subiectivă, 
având în vedere că am ales să pun în valoare un text și nu altul.  

Am încercat să ofer spațiu tipografic și respirație cât de cât egală fiecărei piese, din 
respect curat, fără ipocrizie, chiar dacă știu că Alecsandri sau Dario Fo, de pildă, nu-i pot face 
de aproape cu mâna lui Shakespeare. 

Nu am avut în vedere un singur criteriu de selecție, ci o încrengătură care, sper, să fi 
devenit o urzeală numai bună de așezat lectura pe ea. Nu am urmărit numai valoarea 
intrinsecă, ci și aura operei, nu doar ce a reprezentat o piesă, ci și ecourile sale. Am încercat 
să împac axiologia cu marketingul, lucru care mi se pare și mie o nebunească îndrăzneală.  
Am eliminat cu bună știință acele texte care la vremea lor au făcut săli pline, precum Cyrano 
de Bergerac sau Școala bârfelilor, altele care se studiază doar la facultate, unele nume din 
perioada elisabethană, teatrul medieval ș.a.m.d. Cine vrea să mă acuze ori vine la școală, ori 
se face autodidact. Această carte nu e o istorie a dramaturgiei, chiar dacă pare într-un fel; am 
scris-o cu gândul la câțiva copii dragi care sper că se vor duce de la ea mai departe. Acolo s-
ar putea să descopere că cel puțin teatrul european se brodează pe câteva teme și mituri și 
croșetează pe marginea unei urzeli de motive și subiecte. Iubiri neîmplinite și nepermise, 
crime sângeroase, păcate strigatoare la cer, lupte pentru tron, propensiunea către cunoaștere, 
ratarea, familia, idealul, libertatea… Și totuși, stilul face muzica teatrului. 

Autorii români, așa cum sunt ei dintr-o cultură minoră, am preferat să-i includ în 
cronologia firească a pieselor, pentru că eu cred că până nu ne vom valoriza noi înșine nu ne 
va aștepta nimeni cu flori la aeroportul culturii europene. Nu e aroganță, e un gest firesc 
atunci când cineva merită. Și veți vedea cum românii stau alături foarte bine de alți autori 
bine vânduți. Dacă nu mă credeți, citiți comparativ textele.  

Am decis să nu fie prezenți în această carte minunați dramaturgi performeri, show 
men, nume premiate și aplaudate în ultimii zece, douăzeci de ani. Vorba cuiva: „nu au trecut 
decât vreo 200 de ani de la Revoluția Franceză, nu pot încă să-mi dau cu părerea˝. În plus, 
textele multora dintre ei sunt canavale pentru spectacol, așa că, încercând să le rupi din 
contextul lor scenic, doar le deposedezi de semnificații. Dacă vor rezista aceste crochiuri de 
piese, atunci să-mi fie cu iertare lipsa de viziune. 

Până la urmă, cartea mea se adresează publicului obișnuit care vrea să afle ceva în 
plus și, cine știe?, poate viitorilor spectatori care, îndrăgostindu-se de o poveste sau alta, vor 
dori să o vadă pe viu. Căci împlinirea piesei se face numai prin montare, iar ceea ce există în 
aceste pagini e doar o antecameră. Iar dacă ați cumpărat volumul sperând că veți găsi istorii 
ale unor reprezentații, v-ați înșelat. Spectacolele sunt efemere și practic imposibil de cuprins 
în totalitatea lor istorică și geografică, din epoci, țări și teatre, pe când textul rezistă. Sper ca 
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dezamăgirea celor care au confundat piesa cu o anume viziune scenică a ei să fie compensată 
întrucâtva. Dacă nu, faceți cadou cartea.  

În fine, cele o sută de titluri nu sunt gândite ca un top, ca un clasament, chiar dacă 
unii așteptau asta trepidând de emoția discuțiilor pe lângă. Nu poți amesteca perele cu 
morcovii, sensibilitatea unui veac pentru un gen anume cu preferința unui spațiu pentru 
altceva. Există numeroase resorturi care au făcut ca aceste texte să apară și să vieze peste 
timp. Iar cititorul nu are decât să se documenteze de ce și cum, există o puzderie de material 
istoric și teoretic în jurul nostru, pe internet sau în biblioteci. Tocmai pentru că e greu să-ți 
faci cărare prin desișul de păreri, eu sunt dintre aceia care invită la întoarcerea la surse, la 
operă. Iar dacă paginile ce urmează vă vor fi fost îndrumar pe potecile splendid și diferit 
luminate ale teatrului, înseamnă că mi-am atins scopul. 

Oricum, într-o epocă a briefurilor, a sinopsisurilor, a encicopediilor de buzunar și a 
părerilor despre, a face o selecție a fost un lucru mai dificil decât credeți. Se poartă aleatoriul și 
subiectivul, oricine poate să devină instanță critică, nu mai e important backgroundul, ci azi și 
future.  

Eu am cumpănit pe o arșiță cumplită de București (care nu se mai sfârșea niciodată) și 
am ales să nu împac verze și capre, nici să nu bombardez cititorul cu informații prețios 
complicate ori inutil savante. În ceea ce-i privește pe strâmbătorii din nas  - da, știu, ei puteau 
să facă totul mult mai bine!... Ceea ce am făcut eu poate fi discutat și disputat. Nu-mi pasă. 
Știu că, dincolo de gusturi și opinii, am îndreptat privirea spectatorului către câteva borne 
kilometrice. Grecii vechi le numeau didaskalos, adică indicații de drum. Drumul care se 
așterne în fața cititorului și care e străjuit de repere. Restul e teatru. 

lect. univ. dr. Ana-Maria NISTOR 
 

Mă bazez pe cultura, morala, flerul şi eleganţa frazei Anei Maria Nistor atunci când 
spun cu siguranţă că în selecţia ce ne-o oferă domnia sa din dramaturgia universală vom 
descoperi personaje ce se opun uitării, dar şi oameni ce sunt, de fapt, nişte animale ratate. 
Fără geniul teatrului omenirea ar fi arătat altfel decât cum se prezintă azi. Eu am încredere în 
Cuvântul dramaturgilor şi nu mă oripilează montările în care croncănitul câinilor vagabonzi 
se armonizează cu falnicul râs al curcilor şi cu tandrul căscat al ciorilor vopsite şi başoldite, 
teatrul rămânând, pentru mine, în fond, doar o mireasmă a trecerii noastre prin istorii şi a 
sensului profund al existenţei. 

Totuşi, de ce doar una sută de piese? De ce nu o sută şi una de piese? 
D. R. POPESCU 
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Scurtă recenzie a titlului 

Este limpede ca lumina zilei că această carte a fost scrisă, în primul rând, din dragoste 
pentru tinerii aspiranți la obținerea “bășicuței de săpun” a gloriei teatrale. Pentru Ana Maria 
Nistor, studenții sunt (deocamdată) ca niște frați și surori mai mici. Asemenea dragostei 
fraterne, care oferă afecțiune nelimitată și necondiționată, cartea care face obiectul rândurilor 
de față își explică încă din titlu intenția de ajutor întru desăvârșirea educației spirituale a 
membrilor familiei unatc-iste și nu numai. Va să zică : “Cele mai frumoase 100 piese de teatru 
povestite pe scurt”… Ia să vedem ce înțeles ascuns se află în spatele acestui titlu demn de o 
enciclopedie pentru adolescenți întârziați. Cu același umor cu care povestește piesele de 
teatru alese, Ana Maria Nistor se adresează inocenței și curiozității celor care vor cuteza să 
răsfoiască paginile seducătoarei lucrări. Probabil ca să se lămurească lucrurile din capul 
locului, ni se promite că vom intra în contact cu “…cele mai frumoase…” Evident, sunt cele 
mai frumoase din perspectiva selecționerei. Dar, de această dată, spre deosebire de 
majoritatea evenimentelor teatrale când selecționerii demonstrează gusturi și criterii 
îndoielnice, Ana Maria Nistor demonstrează o sănătate robustă a sistemului de valori. Apoi, 
ne liniștește asigurându-ne că, deși numărul pare impresionant (…100 piese de teatru…) , ele 
ne vor fi …povestite… Deci, nu vom face efortul de a descoperi singuri subiectul, el ne va fi 

oferit asemeni posmagilor muieți din celebra 
povestire – simbol național – a lui Creangă. Și, ca 
să elimine orice formă de opoziție funciară, “Sora 
cea Mare” ne asigură că ele ne vor fi oferite …pe 
scurt… Așadar, niciun efort suplimentar sau de 
lungă durată! În fața acestei extraordinare oferte, 
demnă de Luna Cadourilor, ar trebui să nu 
rămânem insensibili la chemarea de sirenă a 
titlului de pe copertă, pe care autoarea o lansează 
în eter, deopotrivă pentru viitorii oameni de 
teatru și spectatori. Cu o singură condiție: să ne 
legăm de catarg!                                                                          

                                                                                 
prof. univ. dr. Gelu COLCEAG 
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Iniţiativa Anei Maria Nistor de a scrie această carte - 100 din cele mai bune piese, ar 
putea părea unora nu numai hazardată, dar şi nocivă. Ca şi când acea ediţie a pieselor lui 
Shakespeare povestite pe scurt ar putea ţine locul lecturii operei dramaturgului. 

Mă opun categoric criticilor acestei lucrări, fără a mai încerca să demontez motivele 
opoziţiei lor, aducând în schimb câteva argumente în favoarea iniţiativei. 

Se spune ca adevărata cultură se cântăreşte prin cele rămase după ce ai uitat ce ai 
învăţat... Aş contrazice puţin dictonul spunând că adevărata cultură provine din modificările 
apărute la cel care se cultivă.  

De-a lungul vieţii sale, un om de cultură parcurge zeci de mii de pagini, fişează o 
parte din ele, contribuind permanent la „devenirea sa întru fiinţă”. Ana Maria Nistor 
ambiţionează nu numai să fişeze în locul nostru o mare parte din bogăţia dramaturgică a 
lumii, dar face şi o pertinentă selecţie de calitate, proprie profesorului. 

Iniţiativa domniei-sale nu serveşte doar la reamintire, ci, iată, şi la o trimitere adresată 
celor care pot rătăci în noianul maculaturii. Îi doresc deci putere de muncă, pentru a putea 
continua ceea ce a început cu primul volum... 

prof. univ. dr. Florin ZAMFIRESCU 
 

Nu voi scrie despre contextualitatea istorico-literară a fiecărei piese comparată cu 
contextualitatea fiecăreia în cartea Anei Maria. Nu voi scrie nici despre relaţia dintre 
compoziţia pieselor şi comentariile Anei Maria. Şi, cu atât mai puţin voi scrie despre 
viziunea temporală a autoarei pentru că timpul nici nu există, iar dacă există sigur că 
deschidem cartea la anul 1895, Pescăruşul, de Anton Pavlovici Cehov, şi pac! şirul 
întîmplărilor năvălesc, apare scena cu doi tineri, spectacolul, conacul, departe de Moscova, 
iubiri triste, pescăruşul, ce pasăre ciudată! 

Aş vrea să scriu despre fiinţa tainică a Anei Maria picurată în cele în cele 100 de piese 
cu o dăruire rară, despre frumuseţea gîndirii ei mergând până-n pânzele albe în inventarul 
făcut acestor opere, despre pasiunea unui profesor precis, cu umor, glas limpede, mega 
informat, subtil în impresie, cu complexă semnătură ritmică, jazz-rock, smooth, ba chiar şi 
fusion – veţi descoperi citind cartea câte instrumente stăpîneşte Ana Maria! 

M-aş lăsa în voia alegerilor făcute de Ana Maria nu numai în dramaturgie, aş ruga-o 
să facă şi alte inventare, în orice altă specie a literaturii, că oricum ne apropiem de lichidare, 
cum zicea şi colegul ei, Frédéric Beigbeder. Purtătorii de frumuseţe sunt pe cale de dispariţie, 
rar mai are chef cineva să-şi piardă timpul cu zădărniciile. Poate doar stăruinţa unei fiinţe 
tainice ca Ana Maria să mai schimbe p-ici pi-colea  lumea asta iritată şi fără răbdare. 

A alege e unul dintre cele mai dure exerciţii. Şi Anei Maria i-a trecut prin cap să ştie 
CUM. 

Valeria SITARU 
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Cartea Anei Maria Nistor combină elementele-cheie ale teoriei teatrale şi analiza 

teatrologică cu rezumate excelente surprinzând aspectele cele mai importante ale celor 100 
de piese din istoria teatrului universal şi românesc – şi „cele mai frumoase” şi „cele mai 
celebre”. Recomandăm această carte, scrisă într-un limbaj accesibil şi foarte condensată ca 
informaţie, tuturor aspiranţilor şi iubitorilor de teatru ca ghid de lectură. Pentru profesori 
este un instrument căci, s-o recunoaştem, memoria se apără! Pentru profesorii din mediul 
preuniversitar, pentru elevii lor şi pentru studenţi este un manual. Structurarea cronologică, 
altfel decât suntem obişnuiţi – pe curente – ne oferă un tablou mai precis asupra apariţiei 
istorice a acestor opere şi ne dă ocazia să facem astfel asociaţii noi. Aşteptăm de la talentata 
autoare „Alte 100 de piese…”! 

lect. univ. dr. Mihaela BEŢIU 
 

Profesoara Ana-Maria Nistor a construit un 
instrument excelent mult folositor nu numai pentru 
studenţi şi lumea teatrului în genere ci şi pentru cei 
atraşi şi interesaţi de fenomenul teatral. Acesta este 
prezentat sub forma unei cărţi ale cărei texte sunt 
marcate de inteligibilitate şi sensibilitate faţă de 
valorile exprimate în textul scris sau în textul 
audiovizual. Cartea este o selecţie de piese de teatru 
dintr-o mulţime nenumarabilă ceea ce indică posesia 
etalonului axiologic estetic şi corelativ cu el gustul 
estetic rafinat.  Talentul şi iscusinţa de a 
transpune artisticul dramaturgic în termenii limbajului 
logico-verbal sunt caracteristici ale autoarei. Astfel ea 
ne prezintă fişe portretistice cu densitatea şi claritatea 
reprezentării omului, operei şi epocii sale. Deci, aflăm 

aici două tipuri de fişe: al dramaturgului şi corelativ cu cel de-al doilea în care se descriu 
naraţiuni ce conţin evenimente şi conflicte care le dau savoare estetică şi stimulează 
imaginaţia. Este lesne de presupus amploarea şi frecvenţa materialelor de referinţă exercitate 
de către autoare, a textelor pieselor aşa încât discursul întreg are funcţia de a fi o cale a 
înţelegerii lor de către cititor dar şi un imbold pentru a le citi cât şi pentru a participa ca 
spectator la montarea lor scenică. Altfel spus avem în faţa o sută de repovestiri concludente 
ale celor o sută de povestiri articulate şi cu nuanţa literalităţii.  
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Remarcăm de asemenea titlurile foarte inspirate ale povestirilor. De exemplu: 
Cristalul cu o mie de feţe pentru piesa Hamlet, Un Faust bufon pentru Peer Gynt, Numărul şase de-
a-ndoaselea pentru O noapte furtunoasă, Ce înseamnă să fii dandy pentru Ce înseamnă să fii onest, 
Pescăruşul, ce pasăre ciudată pentru Pescăruşul, Cerşetorii cerşesc, hoţii fură, curvele curvesc 
pentru Opera de trei parale, Melodramă sau fascinaţia absolutului pentru Jocul ielelor, Sinucidere la 
modul superior pentru Caligula, Despre nimic concret pentru Asteptându-l pe Godot. Mai mult 
decât atât autoarea dovedeşte un orizont larg de cultură în care încadrează piesele 
prezentate. Citatele excerptate din piese sunt replici-cheie şi instrumente de pătrundere şi 
aprofundare a sensurilor învăluite de coduri. Numai numele proprii ale personajelor dacă le-
am considera ne-am da seama de volumul de informaţii, de bogăţia de sensuri şi totodată de 
vocaţia pentru didactică a autoarei. Este impresionant tabloul imaginilor artistic-
dramaturgice pe care ni-l oferă autoarea cât şi bogăţia de temperamente şi caractere. Prin 
felul cum este prezentat imensul material şi materialul însuşi în această carte se restituie cu 
pasiune, pricepere şi claritate construcţii dramaturgice a căror totalitate poate fi considerată 
un „muzeu imaginar” (Andre Malraux) de care este mare nevoie astăzi dar care şi stimulează 
nevoia pentru el.  

Atât materialul cât şi modul cum este prezentat ni se livrează conţinute în cartea de 
faţă, funcţionează şi ca instrument şi călăuză în special pentru studenţii de la facultăţile de 
teatru dar şi pentru publicul orientat spre cultura teatrală. Portretele de autori la care făceam 
trimitere cât şi povestirile indică o autentică intelectualitate. Se înţelege de la sine cât de mult 
timp şi efort trebuie să fi fost consumate pentru a selecta cele o sută de feţe ale spiritului 
artistic dramaturgic care îi exprimă exemplaritatea şi de presupus câte piese au fost lăsate 
deoparte în actul de selecţie. Zicând selecţie mă gândesc la noţiunea de canon adică formele 
dramaturgice în şi prin care spiritul teatralităţii şi-a dat măsură şi şi-a exprimat 
exemplaritatea. Să reţinem şi faptul că autoarea pune în oglindă textele pieselor şi montările 
acestora pe scene, ilustrate şi cu reproduceri fotografice. Exprimandu-ne altfel am spune că 
rataşate unele altora portretele de dramaturgi şi povestirile sunt şi o dovadă a unităţii 
genetice a celor doi termeni. Povestirile „pe scurt” deşi sunt făcute cu scopul clarificării 
acţiunilor dramaturgice cu funcţie de introducere la acestea au şi valoare în sine şi pot fi 
cititte şi regresiv ca nişte proiecte pentru piese şi/sau caiete de regie.  

Cartea în ansamblul ei dacă o gândim prin scop şi finalitate nu aş zice că este utilă ci 
mai mult decât atât folositoare, folositoare ca o propedeotică pentru intrarea în lumea 
mirifică şi seducătoare a teatrului. Ana-Maria Nistor cu cele o sută de piese de teatru 
povestite pe scurt ne aduce aminte de vorbele lui Arghezi: Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”  

prof. univ. dr. Gheorghe CEAUŞU 
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100 de feluri de a iubi teatrul... 
Da, mă declar vinovată! Sunt subiectivă şi mă puteţi condamna. Dar numai aceia 

dintre voi care deţineţi aura neştirbită a obiectivităţii pure în faţa artei. Cei care aţi descoperit 
unitatea de măsură pentru talent, care aţi inventat instrumente care pot cântări geniul sau 
care pot transcrie în formulă matematică emoţia. Altfel, vă declar eu pe voi vinovaţi, egalii 
mei, fraţi aşadar prin „păcatul” de a fi oameni.  

Obiectivându-mi cât mai optim subiectivitatea, ca un pariu cu mine însămi, aleg 
riscant să vorbesc despre profesorul de la care ştiu o bună parte din ceea ce ştiu, de la care 
am învăţat să ştiu că nu ştiu şi unde să caut când vreau să ştiu. Mie îmi place să mă joc 
periculos de-a frumosul, să mă descopăr prin îndrăzneli şi să mă pun în ipostaze ciudate. 
Acum, de exemplu, combin din ochi calitatea de student recunoscător, cu cea de critic în 
devenire, iubitor de teatru, lector in fabula, copil neastâmpărat care probează hainele 
oamenilor mari.  

Ana-Maria Nistor, profesorul meu de Istoria Teatrului Universal, a scris o carte – 
„Cele mai frumoase 100 piese de teatru povestite pe scurt”. De la bun început trebuie să ştiţi 
că nu este un clasament în urma cărora Shakespeare şi Cehov primesc diplome şi coroniţe. 
Busola care a păstrat cursul neabătut al acestui parcurs se numeşte „cronologie”. Începem 
voiajul pe apele când tulburi, când calme ale teatrului în anul 458 î.H., avându-l la cârmă pe 
Eschil, cu tot echipajul său de eroi tragici şi ajungem la ţărm la început de secol XXI, cu Neil 
LaBute şi „Forma lucrurilor” sale. Bineînţeles că lipsesc porturi importante în care vasul de 
croazieră al istoriei teatrului nu a acostat, că unele insule splendide au fost ocolite, că lumea 
întreagă nu a putut încăpea într-un sejur de 100 de piese. Dacă sunteţi oameni, aşa cum vă 
atrăgeam atenţia la început, vă va fi uşor să înţelegeţi de ce. Iar dacă nu, răspunsul se 
regăseşte în titlul cărţii. „Frumos” nu înseamnă nici important, nici monumental, nici, nici, 
nici... 

Acest volum care adună între două coperte moi 400 de pagini despre teatru, pentru 
mine este ca o carte de basme. Ana-Maria Nistor a scris povestea poveştii din piesă, pe 
îndelete, ca un dascăl sfătos şi răbdător care îşi contaminează elevii din calsele mici de 
bucuria lecturii. Cartea are acea căldură pe care, eu cel puţin, o uitasem de când m-am 
obişnuit cu răceala luminii din ecranul calculatorului şi cu informaţia sterilă obţinută cu 
mouse-ul. Asemeni unui spectacol de teatru, are atmosferă şi stil. 100 de stiluri. Pentru că 
fiecare poveste are ritmul ei, respiră şi e lăsată să îşi arate potenţialul întreg. Înţelegi de ce 
fiecare în parte e într-adevăr frumoasă şi îşi merită locul în rândul basmelor vivante 
destinate scândurei scenei. Privite aşa, piesele capătă autonomie şi se împlinesc în pagină – 
poate pentru prima oară. Este bine-cunoscut faptul că o piesă nu îşi atinge finalitatea decât 
atunci când se materializează într-un spectacol. Atunci începe să trăiască. Aceste 100 de 
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opere norocoase au avut şansa ca odată filtrate prin sensibilitatea  teoreticianului cu talent să 
îşi găsească rotunjimea încă din pagină. Citeşti piesa, citeşti povestea şi vrei să vezi 
spectacolul – pe cel din spatele rândurilor scrise de Ana-Maria Nistor. 

Cartea este fără doar şi poate un instrument util studenţilor, elevilor sau omenilor de 
teatru. Celor inteligenţi, aş adăuga eu; altfel, nu aş sfătui pe nimeni să se lanseze în a spune 
că „Prin Oltenia se amestecă vii cu morţii” sau că „Umorul e fabulos până la lugubru de 
parcă absurdul se învaţă la şcoala din sudul ţării”, atunci când are de discutat despre 
„Gaiţele” lui Kiriţescu, fără a le fi citit. Umorul Anei-Maria Nistor e într-adevăr fabulos, la fel 
şi licenţele sale poetice, şi dacă nu cunoşti piesa, nu o să înţelegi de ce ne mai distrăm şi noi 
puţin, nu-i aşa ţaţo?, că a venit Wanda în oraş. Cred, însă, că instrucţiunile de folosire ale 
acestei cărţi sunt de prisos. Fie că citeşti întâi „Faust”, apoi povestea pentru a îţi limpezi 
impresiile, fie că te contaminezi de frumos şi trebuie să citeşti cu ochii tăi ce a scris 
Pirandello, utilitatea „Celor mai frumoase 100 de piese povestite pe scurt” nu cred că mai are 
nevoie de nicio explicaţie. 

M-am jucat ce m-am jucat eu cu focul şi văd că în cutia cu chibrituri mi-a mai rămas 
un singur bă ţ.  Probabil că  nu m-am ars până acum datorită sincerităţii pe care o arborez 
mereu ca batistă albă ori de câte ori încep să scriu. Aprind şi ultima flacără şi o las să mă 
ardă. De dragul jocului şi al spectatorilor tot mai avizi de senzaţional. Altfel ar fi banal, iar eu 
încă visez să fiu super-erou când o să cresc mare.  

„Nu cunosc profesor eu. Eu nu am profesor. Eu am Prieten!”  
prof. asoc. drd. Alina EPÂNGEAC 
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Ion Mircioagă 
Realităţile în teatru 
 

Volumul profesorului Ion Mircioagă, publicat de UNATC Press în colaborare cu 
tipografia UAGE în 2012, se sprijină pe articolele autorului postate de-a lungul anilor în 
aol.ro şi regnabit.ro şi se doreşte „un stimul pentru alte studii”. Cu toate acestea, este mult mai 
mult decât înşiruirea unor articole şi decât un stimul pentru lectura studenţilor domniei sale 
– cartea este un martor. Observator vorace al prezentului, consemnările lui Ion Mircioagă se 
constituie, treptat, în martori ai trecutului. Ce vrem să spunem, cu alte cuvinte, este că 
regăsim în carte consemnarea multor spectacole care alcătuiau peisajul teatral al momentului 
şi care alcătuiesc, în fapt, o oglindă a realităţilor în teatru, a acelei istorii a teatrului trăite de 
noi azi, uneori sclipitoare, alteori lipsite de succes, 
dar întotdeauna vie.  

 De ce „realităţile”? Încă de la prima sa carte 
– „Realitatea în codrul din Arden”-  autorul susţine 
o teză proprie conform căreia realitatea este un 
concept atât de subiectiv, atât de intim, încât este 
dificil a fi captată: „Realitatea este suma vectorială 
a unui infinit număr de realităţi intime. Ea nu poate 
fi descrisă din simplul motiv că dinamica ei e foarte 
rapidă şi deosebit de consistentă. Cu efort e posibil, 
totuşi, ca o parte a realităţii să fie redată. O 
caracteristică a unor astfel de reprezentări e aceea 
că adâncimea câmpurilor explorate scade cu atât 
mai dramatic cu cât perimetrul investigat este mai 
mare. În plus, cercetătorul trebuie să fie conştient 
că, aşa cum spunea Grotowski, «realitatea teatrală 
este instantanee»2 – ca urmare, viziunea sa 
constituie, chiar în momentul în care se 
materializează, timpul trecut.”3

                                                           
2 Grotowski, Jerzy, articolul Nu era în întregime el însuşi, în vol. Spre un teatru sărac, trad. George Banu 
şi Mirella Nedelcu-Patureanu, UNITEXT, Buc., 1998, p. 54 
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De aici, prin urmare, interesul pentru captare, pentru consemnare al autorului. 
Rezultatul este caleidoscopic: autorul surprinde peste 15 „tipuri” de realităţi menite a întregi 
un tablou cât mai vast al lumii ca teatru:  „Ca şi cartea mea de debut, cea de faţă are ca nucleu 
unul dintre conceptele impuse de Shakespeare în „Cum vă place”, cel de lume ca teatru. El 
dezvăluie existenţa unor realităţi care diferă violent în mod necesar şi nu se exclud – 
dimpotrivă: una nu ar fi posibilă fără cea care i se opune. Legăturile dintre aceste realităţi, 
chiar dacă nu se află la vedere, funcţionează neîntrerupt.  

Dramaturgii, managerii, regizorii, scenografii, actorii, tehnicienii, spectatorii – 
amatori sau profesionişti – cu toţii sunt personaje. Gândurile lor oscilează între concret şi 
abstract, sunt uneori înrobite de situaţiile în care se află, alteori cutreieră locuri pe care ele 
însele le creează.  

Reflexiile de toate felurile ale naturilor acestor personaje constituie realităţile în 
teatru.”4

                                                                                                                                                                                     
3 Mircioagă, Ion, Realităţile în teatru, UNATC Press, 2012, p. 3 
4 Idem, p. 4 

 
„Realităţile” aduse în discuţie sunt analizate atât din punct de vedere filosofic, cât şi 

din punctul de vedere al percepţiei noastre de azi şi mai sunt analizate din punctul de vedere 
al unor viziuni regizorale diverse. De aceea cartea este profundă şi extrem de solicitantă 
pentru imaginaţia cititorului – căci nu conţine doar cronici, ci, paradoxal, propune analiza  
realităţii prin intermediul realităţilor propuse în teatru, a diverselor spectacole invocate. 

„Realitatea chiar aşa”, „Realitatea Liceului «Jean Monnet»”, „Realitatea festivă”, 
„Realitatea feerică”, „Realitatea stupidă”, „Realitatea roditoare”, „Realitatea nedreaptă”, 
„Realitatea underground”, „Realitatea în evoluţie”, „Realitatea din afară” „Realitatea 
rostită”, „Realitatea înregistrată”, „Realitatea fascinantă”, „Realitatea divergentă”, 
„Realitatea documentată”, „Realitatea de azi – Realitatea de mâine?”, iată cele câteva nuanţe 
ale realităţii, până la urmă ale vieţii, surprinse de autor ba din punct de vedere filosofic, ba 
regizoral, ba pedagogic, ba social, ba poetic.  

Ataşăm, în continuare, pe post de teaser, analiza făcută în chiar primul subcapitol - 
„Realitatea chiar aşa”:  
„În România, cel mai jucat dramaturg este Shakespeare. Între multele motive, unul atrage atenţia: 
realitatea noastră, în covârşitoare proporţie nevrednică, se particularizează printr-o copleşitoare şi 
deprimantă lipsă de sens. În acelaşi timp, dimensiunea reprobabilă a universului shakespearean are 
semnificaţie graţie, în primul rând, forţei poetice a dramaturgului. Ca urmare, nu surprind artiştii 
români care, încercând să propună un rost al trecerilor noastre prin restrişti, citesc şi recitesc piesele 
lui Shakespeare. 
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[...] În 2008, doi importanţi regizori români, Mihai 
Măniuţiu şi Tompa Gabor, constată că roata Istoriei a 
mai descris jumătate de cerc şi îşi expun viziunile 
sumbre asupra realităţii montând „Macbeth” la 
Teatrul Naţional din Iaşi şi, respectiv, „Richard al III-
lea” la Teatrul Maghiar de  Stat din Cluj, în 
coproducţie cu „Teatrul din Cetate” – Gyula. 

Remarcabile, în cele două spectacole, nu sunt 
invenţiile. Tompa Gabor îl înzestrează pe Richard cu 
plăcerea de a-şi teroriza adversarii pe muzică de dans. 
Este un capriciu criminal semnalat, în „Reservoir 
Dogs”, şi de Quentin Tarantino, într-o cu totul altă 
poveste, animată de cu totul alte personaje. Concluzia? 
Vremurile trec, nebunia scelerată rămâne. Despre cum 
ar fi imaginat dramaturgul elisabetan folosirea 
televiziunii în campaniile electorale a lansat ipoteze, în 

„Titus Andronicus”, şi Silviu Purcărete, la începutul anilor ’90. Diferenţa este că atunci 
vedeam imaginile difuzate, în „Richard al III-lea” am văzut ce se întâmplă în studio. 

Mihai Măniuţiu şi Tompa Gabor se disting prin ceva mult mai important decât o 
amăgitoare noutate a montărilor: cutezanţa de a atrage atenţia asupra nesfârşitelor chipuri 
ale mârşăviei politice autohtone – de la terifianta plăcere fesenistă de a mânui bâta, la 
admirabila încăpăţânare udemeristă de a avea, în orice împrejurare, stil. 

 

Universul din „Macbeth” era populat de bădărani; gândul ce întemeia spectacolul 
este că răul îşi are principala sursă în mitocănie. Nimic solomonesc nu activează mişelia 
realităţii noastre. Măniuţiu râde în barbă. Vrăjitoarele lui Shakespeare, de care se leagă 
teribile poveşti (mai ales) în realităţile teatrului, erau de fapt nişte amărâte care se ocupă cu 
jefuirea cadavrelor. Ele bâiguiau ce le venea în minte pentru a scăpa cu viaţă din mâinile 
thanului de Glamis şi ale lui Banquo care, după luptă, puşi pe distracţie, trăgeau în tot ce 
mişca; reuşeau să îi amuze şi să îşi amâne, pentru ceva vreme, moartea.  

Sfârşitul întotdeauna brutal, viaţa lipsită de orice urmă de frumos, existenţa într-o 
cuşcă-abator au fost sugerate de scenograful Valentin Codoiu prin construcţia unui spaţiu ce 
evoca arenele-cutii în care luptătorii profesionişti se înfruntau pe viaţă şi pe moarte – spre 
delectarea publicului aşezat în siguranţă, la înălţime, pe cele patru laturi. Este o carceră 
colectivă în care Macbeth se zbate violent şi caraghios. Regizorul a tăiat textul astfel încât să 
arate că evenimentele nu decurg ca urmare a interdependenţei dintre bine şi rău – concept 
fundamental la Shakespeare; Măniuţiu arată, în buna tradiţie a fatalismului mioritic, că 
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Istoria e un dat. În consecinţă, nu asistăm la progresia 
cancerigenă a imoralităţii, ci la trecerea prin diverse 
ipostaze a forţei unui rozător – o forţă bezmetică, din 
moment ce va duce la auto-distrugerea celui înzestrat cu 
ea. În acord cu gândul regizorului, Doru Aftanasiu a 
încarnat un Macbeth indiferent la dialectica victimă-
instrument în raport cu răul. Jucându-şi inteligent vocea şi 
prezenţa fizică remarcabilă, actorul reliefa strania bucurie 
a omului de a-şi folosi monstruozitatea cu scopul de a 
impune, ca unică lege, haosul.”5

 
 

lect. univ. dr. Mihaela BEŢIU 
 

 
 
 

                                                           
5 Idem, p. 5, 6, 7 
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Bogdana Darie 
O carte de teatru                                                    
 

În anul 2012 Editura ESTFALIA din Bucureşti a publicat 
un volum de teatru, intitulat Duminică liniştită. Cartea cuprinde 
cinci piese de teatru axate pe probleme ale existenţei umane 
surprinse în dimensiunile impuse de rigorile vremurilor de azi. 
Textele abordează fenomenele psihosociale şi interpersonale în 
diferite arii de cuprindere şi pledează pentru perceperea lor ca 
valori intrinseci ale unui psihic uman suficient de preocupat de 
pornirile fireşti către integrarea socială. 

Cele cinci texte sunt, în diferite grade, subsumate unei 
idei-forţă: fenomenele psihice în integralitatea lor se prezintă 
asemenea unui aisberg uriaş ce are o parte vizibilă care corespunde manifestărilor curente şi 
alta, în fapt mai puţin vizibilă, dar mult mai extinsă şi extrem de interesantă ce corespunde 
dimensiunilor lăuntrice ale individualităţii. Cele două arii se unesc fericit în ceea ce se 
numeşte în mod curent conştiinţa individuală. 

Unul din texte tratează relaţiile interpersonale în contextul raporturilor dintre 
generaţii, accentuând pe răspunderea ce trebuie să şi-o asume şi (sau, mai ales) generaţia 
vârstnică în procesul de formare/educare pentru viaţa socială a tinerei generaţii (piesa 
Gheţarul). 

Un alt text, Duminică liniştită, analizează relaţiile de cuplu, fixându-se pe ideea 
toleranţei, dublată de încredere şi chiar de răspundere strict individuală pentru conservarea 
relaţiei şi a angajării dialogului ca bază a asigurării echilibrului şi armoniei cuplului. 

Textul Gare d’Austerlitz are ca temă relaţiile interindividuale în climatul raporturilor 
interetnice. Cele două personaje - un rom şi un român - sunt tineri, au preocupări legate de 
profesie şi se întâlnesc pe pământ francez. Prietenia dintre cei doi nu are nimic spectaculos. 
Se admiră, se ajută, se completează şi-şi alcătuiesc un plan de reuşită într-un univers social 
nou. Convinşi că sunt „doar ei doi pe lume” tinerii sunt dispuşi să facă mari, foarte mari 
eforturi pentru a anihila indiferenţa celor din jur şi pentru a le dovedi că „sunt şi ei cineva” 
de care trebuie să se ţină seamă. 

Cu textul Visul Isoldei ne aflăm în plin suprarealism. Eroina - femeie, mamă, soţie, fiică, 
soră - trăieşte într-un vis de o noapte, o adevărată experienţă premoniţională. Fragmentele de 
viaţă pe care şi le „trăieşte” cu intensitate în vis îi dezvăluie, în nuditatea şi (chiar) cruzimea 
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lor, ciudatul conţinut al relaţiilor sale cu cei din jur. 
Starea de tumefiere psihică este indusă de 
„întâmplările” anunţate ce vor lăsa poate urme 
vizibile în sistemele ei de relaţii. Ce va urma, nu 
ştim. Putem doar... să bănuim. Însă, dacă ne 
aducem aminte că încă din zorile existenţei vieţii, 
oamenii erau convinşi că nimeni nu poate sări peste 
visul său, atunci ne va fi mai uşor să ne imaginăm. 
Să nu uităm că Hypnos este frate bun cu Thanatos 
sau să ne amintim de versurile lui Lucian Blaga: 
„ Plăcut e somnul în care / uiţi de tine ca de-un 
cuvânt / Somnul e umbra pe care / viitorul nostru 
mormânt / peste noi o aruncă, în spaţiul mut / 
Plăcut e somnul, plăcut.”6

Cu textul Într-un alt timp autoarea ne 
transpune într-un Paris al oamenilor de cultură. 
Eroii (doi români) trăiesc pe coordonatele calme, 
benefice devenirii umane, ale relaţiilor cu oamenii 
din Oraşul luminilor. Şi totuşi, deşi bine situaţi profesional şi mult respectaţi pentru 
capacităţile lor intelectuale şi morale, cei doi fraţi români simt nevoia firească de a se întoarce 
(fie şi pentru o clipă) la origini, de a reveni pentru a revitaliza trecutele relaţii izvorâte 
cândva din forţa spirituală a plaiului mioritic. Este, în alt mod, relatat mitul lui Anteu, 
personajul legendar ce-şi trăgea puterile din pământul atât de drag. Pentru că, atâta vreme 
cât mai putem spune că avem încă un „acasă” al nostru, mai avem şansa să ne pliem pe un 
sistem de relaţii interpersonale noi, pe indiferent ce coordonate geografice ne vom afla. 

Poate că meritul acestor texte de teatru este că abordează cu atenţie şi profunzime 
problemele dificile, spinoase ale relaţiilor interpersonale în plină epocă a „însingurării” 
individului.  

lect. univ. dr. Bogdana DARIE-CREŢU 
 

 
 

  

                                                           
6 Blaga, Lucian Poezii, Ed. Minerva, Buc. 1981  
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Maria-Magdalena Ioniţă  
Teatrele societăţilor deschise 
 

Pe 12 decembrie 2011, Teatrul Odeon a spus o poveste. O poveste din fragmente de 
imagini, din nume care au marcat o istorie de 100 de ani, din amintiri care developează 
traseul unui spaţiu cultural în care experimentul şi cercetarea au fuzionat permanent. O 
poveste a teatrului românesc, condensată într-un prezent care-şi revizitează trecutul, pentru 
a-i absorbi şi transmite vitalitatea.   

Pe 12 decembrie 2011, Teatrul Odeon, care acum 100 de ani se numea Teatrul 
Comoedia, conceput de arhitectul Grigore Cerchez, a reconstruit atmosfera unei lumi. Pentru 
a marca un secol de istorie vie, Odeonul a avut ideea excelentă de a reface câteva dintre 
momentele care au marcat seara de 25 decembrie 1911. Un arc temporal a unit astfel 
comunităţi de creaţie pentru care teatrul înseamnă un mod de provocare a schimbării sociale.  
Pe 12 decembrie s-a lansat un volum-mărturie teatrală – „Teatrul Comoedia – Odeon. Un secol 
de istorie” de Maria-Magdalena Ioniţă, emblematic pentru construcţia culturală pe care 
Odeonul şi-a asumat-o permanent.   

Relevanţa cărţii „Teatrul Comoedia – Odeon. Un secol de istorie” stă în dubla 
reconstrucţie istorică pe care o propune: pe de o parte, reconstrucţia unui areal cultural care 
dă exact dimensiunea evenimentelor din perioade marcate de un flux de idei artistice 
novatoare, iar, pe de altă parte, reconstrucţia unei instituţii de teatru cu o deschidere 
remarcabilă. 

Grigore Cerchez, arhitectul Teatrului Comoedia, se naşte la Bucureşti în 1850, pleacă 
la Paris, la studii, în 1866, şi obţine diploma de „ingénieur des arts et des manufactures” la 
École Centrale des Arts et des Manufactures. Cerchez este adeptul arhitecturii bazate pe 
principiul raţionalităţii, care imprimă construcţiei rigoare şi profunzime: „În arhitectură, 
totul trebuie să fie raţional, căci ceea ce nu este raţional nu poate fi frumos.”7

Clădirea Teatrului Comoedia, aşa cum a fost concepută de către Grigore Cerchez, 
avea o sală principală de spectacole şi anexe. Particularităţile sălii erau, în viziunea lui 
Cerchez, sobrietatea, eleganţa şi intimitatea, mărci ale unui edificiu care avea să devină un 

 Cerchez se 
numără printre fondatorii învăţământului de arhitectură din România, fiind promotorul unei 
şcoli bazate pe adaptarea curentelor europene la tradiţia şi specificul arhitecturii din 
România.  

                                                           
7 Maria Magdalena Ioniţă, Teatrul Comoedia-Odeon, un secol de istorie, Editura Oscar Print, 2011, pag. 27 
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centru cultural reprezentativ. Grigore Cerchez a vrut 
să construiască o sală de spectacole în care apropierea 
dintre actori şi spectatori să definească nu doar 
construcţia arhitecturală, ci, mai ales, un mod de a 
face teatru direct şi angajant. Un teatru de unitate a 
acţiunii şi reacţiei spontane, în care cei de pe scenă şi 
cei din sală să aparţină aceluiaşi cadru reflexiv şi 
empatic.  

Cerchez inovează prin lansarea unui concept 
arhitectural care imprimă teatrului o perspectivă cu 
totul aparte, şi anume tavanul glisant care făcea 
posibilă prelungirea stagiunii şi pe timpul verii. În 
acelaşi timp, soluţia propusă de Cerchez devenea 
pentru regizori o provocare, prin disponibilitatea 
spaţială a sălii, pe care o puteau lua în calcul atunci 
cînd îşi construiau spectacolele.  

Anexele Teatrului Comoedia au fost, iniţial, o sală de varietăţi aflată la demisol – 
numită Majestic - unită cu un bar american şi cu un restaurant.  

În prima jumătate a secolului XX, sala Teatrului Comoedia a fost închiriată diverselor 
companii particulare care nu aveau un sediu stabil. Timp de şase ani, compania de teatru 
independent înfiinţată de către Tony Bulandra şi Marioara Voiculescu în 1915 şi-a desfăşurat 
activitatea la Teatrul Comoedia. Cea mai semnificativă transformare pe care Tony Bulandra o 
aduce teatrului – consultându-se cu Grigore Cerchez – este mărirea scenei şi a sălii, prin 
construcţia unui rând de loji.  

În anul 1930, Teatrul Maria Ventura, care funcţiona din 1929 în clădirea Comoediei, a 
primit o somaţie prin care i se cerea să facă o serie de modificări substanţiale pentru a putea 
obţine autorizaţia de funcţionare. Aceste modificări vizau suprimarea strapontinelor, 
ridicarea automată a scaunelor, instalarea de lumini de siguranţă la toate uşile, instalarea 
unui telefon care să aibă legătură directă cu postul central de pompieri, construcţia unei scări 
care să asigure ieşirea din sală în stradă.  

În vara anului 1944, Teatrul Comoedia a fost bombardat, ceea ce a făcut ca 
deschiderea stagiunii 1944-1945 să întârzie din cauza lucrărilor de reabilitare a clădirii. În 
1950, Comoedia a intrat în proprietatea Teatrului Naţional. Au avut loc atunci transformări 
interioare importante ale sălii, printre care lărgirea şi înălţarea scenei prin adăugarea 
buzunarelor laterale.  
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Într-un interviu din octombrie 1911, directorul Teatrului Comoedia, Mihail Sipsom, 
avocat de profesie, expune direcţia repertoriului pe care noul teatru încearcă să o impună: 
„repertoriu realist modern, mai apropiat de mintea şi de sufletul publicului nostru.”8 Această 
tendinţă a proiectului repertorial conferă teatrului anvergura unui spaţiu contemporan, care 
problematizează temele actualităţii stringente. Publicul se simte reprezentat de opţiuni 
dramaturgice şi regizorale care propun confruntarea cu realităţile lumii lui. Accentul pus pe 
necesitatea de a crea un teatru al timpului spectatorilor care vin să-l vadă influenţează 
percepţia rolului social al gândirii teatrale. În viziunea lui Sipsom, montările Teatrului 
Comoedia se definesc prin stilul realist de joc, prin concentrarea pe verosimilitatea acţiunilor 
şi situaţiilor create, prin radicalitatea concepţiei decorurilor şi costumelor, care poartă 
amprenta unei simplităţi extreme. Aportul şi influenţele unor creatori care redefinesc 
convenţiile teatrale din perspectiva modernităţii abordării – Reinhardt, Stanislavski etc. - 
devin din ce în ce mai pregnante în structurarea direcţiei noului teatru. Pe lângă piesele 
montate, teatrul Comoedia dezvoltă proiecte axate pe valorizarea textului contemporan, 
pentru a da posibilitatea publicului să cunoască cât mai bine creaţia unor autori cunoscuţi. Se 
organizează astfel, „în fiecare Duminică după amiazi, şezători literare, la care cei mai buni 
scriitori ai noştri vor ceti din lucrările lor.”9

În zilele care au precedat inaugurarea Teatrului Comoedia, publicaţiile de specialitate 
au avertizat publicul să nu se aştepte la o seară clasică de teatru, ci la un spectacol care va 
depăşi cu mult dimensiunea unei reprezentaţii teatrale. Revista Rampa a scris un amplu 
articol despre atmosfera incendiară din seara premierei: „Am ajuns să vedem ceea ce nu s-a 
văzut încă la noi: lume multă care n-a mai putut găsi locuri, staţionând în faţa teatrului şi 
oferind preţuri enorme, 100 şi chiar 150 lei pentru un fotoliu.”

 
Directorul Comoediei, Mihail Sipsom, a pledat pentru scoaterea sufleurului din 

spectacole, considerând că lipsa acestuia îi va determina pe actori să acorde mai mult timp 
pregătirii şi analizei detaliate a textului. De asemenea, unul dintre principalele obiective ale 
lui Sipsom a fost realizarea unui număr cât mai mare de turnee în ţară.  

10

Teatrul Comoedia a avut, de-a lungul istoriei sale, mai multe funcţii: a fost un centru 
de experiment artistic în care şi-au aprofundat cercetările cei mai creativi actori, regizori şi 
manageri ai secolului XX, dar şi un spaţiu-gazdă pentru companii şi teatre care au trecut prin 
perioade dificile. Între 1916 şi 1918, Comoedia i-a găzduit pe actorii Teatrului Naţional. Între 
1919 şi 1949, Compania Bulandra, Teatrul Maria Ventura, Sică Alexandrescu şi Teatrul 

 

                                                           
8 Idem, pag.23 
9 Ibidem, pag.41 
10 Ibidem, pag.46 
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Nostru şi-au găsit în spaţiul Comoediei locul în care au putut 
să-şi pună în mişcare ideile şi concepţiile teatrale. 

Pe 1 ianuarie 1946, Direcţia Generală C.F.R. 
înfiinţează „în scopul dezvoltării nivelului cultural al masei 
salariaţilor săi”11

În iulie 2006, Teatrul Odeon a lansat – împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România 
– un concurs de proiecte pentru reamenajarea sălii aflate la subsolul clădirii. Concursul a fost 
câştigat de Ioana şi Răzvan Luscov. Lucrările au durat timp de doi ani – din 2008 până în 
2010. Astăzi, Odeonul condensează istoria în mişcare a unui mod de a gândi teatrul timpului 
nostru. Un teatru al societăţii deschise. 

prof. asoc. drd.  Mihaela MICHAILOV 
 
 

 

 Teatrul C.F.R., care se va numi ulterior 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giuleşti. În 1968, în urma 
demersurilor insistente ale unui manager teatral cu atitudine 
şi viziune – Elena Deleanu, Teatrul Giuleşti primeşte cea de-a 
doua sală pe Calea Victoriei, în fostul Teatru Comoedia. În 
1990, Vlad Mugur, directorul din acea perioadă al Teatrului 
cere printr-o adresă oficială schimbarea numelui din Teatrul 
Giuleşti în Teatrul Odeon, motivaţia sa fiind schimbarea 
profilului şi sensului cultural al instituţiei. De atunci, 
proiectul cultural numit Teatrul Odeon a activat, cu fiecare nouă echipă managerială, nevoia 
explorării permanente, fie că această explorare a purtat mărcile desoperirii textelor 
contemporane sau laboratoarelor experimentale.  

                                                           
11 Ibidem, pag.161 
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CĂTĂLIN NAUM, PROFESORUL A GENERAŢII DE ACTORI 
 
 

 
 
 
 
Acum, la plecarea lui dintre noi, mă năpădesc amintiri unice, amintiri personale. 
Am spus întotdeauna că Naum mi-a fost un fel de mentor.  I-o spuneam şi lui, ca re pa rcă 
roşea, oricum se bâlbâia şi refuza caracterizarea. 
Cătălin Naum, atunci când eram studenţi, era mama noastră a tuturor. 
În camera lui de cămin ne adunam serile şi discutam succesele sau eşecurile, premierele şi 
carţile nou apărute. 
Cătălin avea un anume mod de a ne face sa ne îndoim de cele cunoscute, punând probleme 
insolite şi deschizându-ne ochii la nuanţe, ca unor provinciali ce eram.  
Diaconu, Rozorea, Colomiet, Colceag, Zamfirescu... putem să spunem acelaşi lucru despre 
Cătălin Naum... 
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Văzându-i examenele de la  regie sa u jucând în unele dintre ele simţeam că-l aşteapta o 
carieră serioasă.  
La terminarea facultăţii am aşteptat să ţâşnească în teatrul romanesc ca o cometă, cum o 
făceau şi Andrei Şerban, Aureliu Manea, Ivan Helmer, Alexa Visarion, Dan Micu sau Iulian 
Visa... Apoi Tudor Mărăscu, Al. Tocilescu, Cătălina Buzoianu sau Nicoleta Toia... Ca în film 
Piţa şi Veroiu, Iosif Demian, Nicolae Mărgineanu şi atâţia alţii. 
Aşa s-a şi întâmplat, un timp, apoi am descoperit că modalitatea aceea mămoasă de la 
început a lui Cătălin Naum, se împlineşte prin activitatea de la Teatrul Podul.  
De acolo au început să apară „podarii” cum se autonumeau ei înşişi - Geo Visu, Olga Delia 
Mateescu, Oana Pellea, Adrian Titieni, Claudiu Bleonţ, Alexandru Jitea, Ioana Macaria, 
Ovidiu Niculescu, Ada Navrot, Ilinca Goia, Mihai Călin, Vlad Zamfirescu, Iţă Brătilă, Dragoş 
Bucur, Dan Bordeianu, Bogdan Dumitrache, Papadopol, regizorii Vasile Nedelcu şi 
Alexandru Mâzgăreanu şi atâţia alţii, greu de numit aici.  
Teatrul Podu' a devenit, graţie lui Naum, o pepinieră de talente, o şcoală înainte de şcoală, 
căreia Cătălin i s-a dedicat pe deplin. 
Până şi UNITER-ul i-a recunoscut lui Cătălin Naum aportul deosebit în promovarea tinerelor 
talente printr-un premiu pentru întreaga activitate. 
Cald, supărăcios şi îmbrăţişător, cult şi ciufut, slab şi puternic, visător şi dezorganizat, de o 
hărnicie debordantă, dar fără spirit organizatoric, Cătălin Naum este pentru mine boemul 
perfect, care a făcut din propria lui viaţă o creaţie completă, lăsând în urmă doar persoane 
care l-au iubit... 

prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
 
„Podul la începuturi, acum 35 de ani: Magda Bordeianu și Tedi Șugar; noi, studenții 

de la I.A.T.C., construcții, arte plastice, filologie; culoarul pictat în alb și negru, cubist; muzica 
lui Salvatore Adamo; spectacolul pentru Nancy; festivalul de la Cluj,  unde în juriu era Biță 
Banu; premiera absolută a piesei lui Băieșu Vinovatul, regizată de Constantin Vaeni, în care 
jucam eu cu Michi; spectacolul Ritmuri, festivalul de la Wroclaw; colegii mei Petrică Ionescu, 
Iulian Necșulescu, Dan Micu, Gelu Colceag, Mircea Diaconu, Slobi, Florin, Liliana și mulți 
alții. Podul în care citeam piese sau scenarii, în care studenți de la filologie și sociologie, acum 
scriitori, erau electricienii de la reflectoare, seamănă cu cel de azi, pentru pasiunea și 
prospețimea cu care îi sunt impregnate zidurile.” 

prof. univ. dr. Olga Delia Mateescu 
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Cătălin Naum sau viaţa ca un teatru:  
În actorie „VINE CINE VREA, STĂ CINE POATE” 

Interviu de Mădălina Ignat1

                                                 
1 http://grupa3fjsc.wordpress.com/2010/04/13/catalin-naum-sau-viata-ca-un-teatru/ 

 
 

Mădălina Ignat: Cum a început totul, domnule Naum? Când aţi avut primul contact cu „Podul”? 
Cătălin Naum: Cred că  ce se întâmplă în „Pod” de foarte mulţi ani a  început din 1  aprilie 
1964 când am ajuns la domnul Petrică Gheorghiu, pentru a mă pregăti pentru actorie. Petrică 
Gheorghiu era un mare actor al teatrului „Bulandra” şi un făcător de actori, un dascăl ce se 
ocupa cu formarea tinerilor pentru actorie. De acolo am furat un stil, un fel de a modela, de a 
descoperi acele valenţe existente în fel de fel de fete şi băieţi, valenţe care puteau să ajungă la 
a forma actriţe, actori. 
M.I.: Aşadar aţi intrat la actorie? 
C.N.: N-am intrat la actorie în ’64, dar printr-un hazard al existenţei mele am ajuns să dau la 
regie. Am intrat acolo, fără a mă despărţi însă de domnul Gheorghiu până în anul IV. O 
vreme am fost la Iaşi, apoi m-am întors în Bucureşti. „Podul” exista din ’67. Am găsit aici un 
teren liber, şi din ’70 toamna sunt în acelaşi loc. 
M.I.: Ce a reprezentat „Podul” în perioada comunistă? A fost atunci aproape de a fi desfiinţat… 
C.N.: Au fost atunci nişte evenimente… „Podul” fusese realizat de un grup de studenţi de la 
I.A.T.C. (Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică - n.n.), dirijat de Magda Bordeianu, cu 
un an înaintea mea la regie. Ea în III, eu în II. Primul şoc cu sistemul a fost o întâmplare cu 
nişte hârtii. Eliberându-se aceste camere, s-a dat peste nişte arhive, nişte documente, de nu 
ştiu ce fel, care ar fi dus la un conflict. Au fost toate duse în curte şi li s-a dat foc. 
Erau pe atunci şi două festivaluri internaţionale, unul la Zagreb şi unul la Nancy. Sub egida 
„Podului” au fost făcute două spectacole de către Andrei Şerban. Cu ele au plecat la festival 
la Nancy, unde au luat şi marele premiu. Dincolo de Cortina de Fier, pe străzi, se petreceau 
însă spectacole foarte libertine, în care s-a implicat şi o fată de la „Pod”. Sigur că ei erau 
urmăriţi, era un sectorist, doi, trei, poate chiar printre ei. Unii dintre actori au rămas chiar la 
Nancy, ceea ce pentru sistem reprezenta un puternic semnal de alarmă. Şi a mai fost şi un 
băiat care s-a sinucis, Ioan Muntean îl chema. Se pare că între el şi Magda Bordeianu fusese o 
poveste, el s-a sinucis din supărare… În timp toate astea s-au adunat la dosar. 
M.I.: Ioan Muntean se număra printre actori? 
C.N.: Pe atunci intrarea la „Pod” se făcea direct din stradă. Şi mi-am spus într-o zi, trecând pe 
aici, „ia să intru eu…”. Când am deschis uşa, mi s-a făcut frig. Sus, era pictura unei persoane 
ce te privea fix. Tâmpit să fi fost să nu-ţi dai seama că e Iisus! Pe atunci fiecare cameră era 
pictată, era un adevărat sistem. Şi picturile erau ale lui Muntean. 
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M.I.: Azi picturile au dispărut însă. Ce s-a întâmplat cu ele? 
C.N.: Au fost răzuite. Profesorul lui Muntean, Corneliu Baba, care era cel mai mare pictor 
român în viaţă, a avut atunci o ripostă dură. El a vrut să-i dea în judecată. Spunea că n-are 
dosar pătat şi că îi dă la Haga. Până la urmă au vorbit cu el şi nu s-a mai întâmplat. 
M.I.: A mai fost şi povestea cu acel spectacol cu tentă anticomunistă… 
C.N.: Da, primul spectacol, „Ritmuri”, la care a lucrat domnul Iosif Herţea, a fost un mare 
succes. S-a mai făcut însă apoi un alt spectacol, în care ei au jucat spectaculos, dar s-a 
întâmplat ceva cu o cioară… S-a spus că ar fi fost o aluzie la Ceauşescu. Cineva ceva a zis şi 
atunci au interzis spectacolul. 
M.I.: Ce s-a întâmplat atunci cu actorii, cu acel grup condus de Magda Bordeianu? 
C.N.: Ei au fost daţi afară din „Pod”. Toţi au ajuns însă actori şi regizori mari. Au fost scoşi 
din clădire, dar în locul lor a venit un grup extraordinar de studenţi. În majoritate, amatori. 
Aici şi-au găsit un loc unde chiar puneau suflet. Petreceau foarte mult timp din existenţa lor 
aici. Altceva n-aveau. Au fost atunci şi nişte probleme, căci neglijau şcoala, lipseau de la ore 
pentru a veni la „Pod”. În urma acelui şoc cu Securitatea a venit aşadar un grup 
extraordinar, ce a polarizat „Podul”: Mircea Diaconu, Gelu Colceag, Florin Zamfirescu, Dan 
Micu… Când a venit revoluţia noi am rămas în „Pod”, iar după revoluţie, am fost singurul 
teatru care mai juca. La 15 ianuarie ’90 am făcut un spectacol după Eminescu şi am avut 
stagiune permanentă timp de o săptămână la Naţional. 
M.I.: Cum aţi ajuns să preluaţi activitatea „Podului”? 
C.N.: Eram repartizat la Iaşi, nu ştiam ce vreau, dar am zis că nu mă mai întorc în Iaşi pentru 
nimic în lume.  Ba  mint. Avea m un gâ nd.  Voiam să  lucrez  cu tineri.  Unul din proiecte era 
„Romeo şi Julieta”, iar celălalt „Intrusul”, dupa romanul lui Marin Preda, care era cartea mea 
de căpătâi. Şi încă mai e. Tot treceam pe lângă „Pod” şi într-o zi am intrat, m-am dus la 
secretară şi i-am spus că vreau să vorbesc cu domnul director. „Să vină mâine la 10” – a fost 
răspunsul pe care directorul mi l-a transmis. N-aveam în cap să mai vin. Şi totuşi, a doua zi 
am venit. Prima întrebare pe care mi-a pus-o directorul a fost „Ce relaţii ai?” M-am blocat. N-
aveam, dar mi-am pus în cap că eu la Iaşi nu mă mai duc. „Vino şi mâine”, mi-a zis. A doua 
zi la fel şi, din mâine în mâine, mi-a spus într-o zi: „Vii şi lucrezi, dar nu singur, ci cu încă un 
coleg şi o secretară literară.” Toţi trei eram repartizaţi, dar ne-am adunat aici: eu, Octavian 
Greavu şi Medeea Ionescu. 
M.I.: Ce aţi găsit atunci în „Pod”? 
C.N.: Ce nu se poate explica. Toate camerele erau văruite, firele atârnau pe afară, uşile – nu 
înţelegeam de ce – n-aveau clanţe. Şi inexplicabil, în mijlocul podului, era un maldăr imens 
de moloz. Tot cărat în pod. Când faci curat, nu arunci afară, cari în pod? Fiecare cameră era 
goală şi nu se întâmpla niciodată nimic. Atâta doar că în fiecare luni dimineaţa eram chemaţi 
la raport şi trebuia să fim prezenţi când se citea „Scânteia”. Şi m-am întrebat: „Da’ noi nu 
facem nimic?” Atunci mi-am luat inima în dinţi şi am făcut curăţenie. Am spălat tot. 
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M.I.: Şi lipsa clanţelor? 
C.N.: Eram de o inocenţă… Şi am întrebat şi eu, căci nu înţelegeam de ce n-au uşile clanţe. 
Mai târziu aveam să aflu că lipsa clanţelor se datora fricii ca tinerii să nu se încuie şi să facă 
amor. Apoi, fiecare clanţă avea să aibă cheie, dar am descoperit că se putea descuia cu orice 
cheie, doar din afară, fără a te putea însă încuia vreodată pe dinăuntru. 
M.I.: De ce o scenă en-rond? 
C.N.: Asta a fost ideea lor. Când ei au făcut spaţiul în ’67 a fost eveniment teatral naţional. A 
fost pentru prima dată când se juca în România en-rond. După ani avea să aplice şi domnul 
Ciulei aceeaşi metodă. 
M.I.: Care e repertoriul „Podului”? Ce fel de piese se joacă aici? 
C.N.: La repertoriu n-am impus ceva. Ce am vrut foarte tare să fac a fost „Intrusul” şi 
„Romeo şi Julieta”. M-am dus chiar la domnul Preda (Marin Preda, n.n.). M-a primit 
dimineaţa la 10. Aveam 30 de ani şi eram inconştient. N-aveam scenariu, poate din lene sau, 
poate, din intuiţie. „Aveţi bani?” a  fost primul lucru ca re m-a întrebat. Mi-a spus că nu 
admite nici o virgulă schimbată şi cum el voia bani, n-am mai vorbit despre scenariu şi 
spectacolul nu l-am mai făcut. Pentru „Romeo şi Julieta” nu găsisem fata şi băiatul potriviţi. 
Şi după am fost la film, nu în premieră, ci pe sub uşă. Era acolo toată lumea bună a 
Bucureştiului. Când i-am văzut pe actorii de acolo mi-am spus: „Cum să mai fac eu piesă 
acum?” 
M.I.: Aţi pus totuşi piesa în scenă după câţiva ani. 
C.N.: După foarte mulţi ani. Se uitase până şi celebra melodie din film atunci. Am făcut piesa 
cu Ilinca Goia în rolul Julietei. Toţi de aici o iubeau. Era foarte, foarte frumoasă. 
M.I.: Sunteţi mentorul actorilor de la „Pod” şi regizorul spectacolelor de aproape 40 de ani. Au fost 
momente în care v-aţi fi dorit să renunţaţi la această activitate? 
C.N.: Nu sunt regizor. Şi de când am primit teatrul, la 1 aprilie 1969 („de ziua dânsului”, îmi 
şopteşte un actor - n.n.) nu mi-am dorit niciodată să renunţ. 
M.I.: Teatrul „Podul” este iniţiator al „Festivalului de Teatru Studenţesc Eugene Ionesco – teatru al 
absurdului”. Anul trecut nu a mai avut însă loc. Ce s-a întâmplat cu acest festival? 
C.N.: Anul trecut festivalul a coincis cu aniversarea a 70 de ani a Casei de Cultură 
Studenţească şi a 40 de ani a „Podului”. N-au mai vrut să-l mai facă, iar eu nu am obligat pe 
nimeni. Am fost un om tenace, dar nu bătăios. Cred că asta e important – că nu m-am dat 
deoparte, deşi am avut şi eu momentele mele de cenzură. 
M.I.: Aţi fost dascălul a sute de tineri. Unii dintre ei au devenit chiar actori recunoscuţi. Există un 
nume care v-a rămas în suflet mai mult decât celelalte? 
C.N.: O, sunt foarte mulţi. Sunt mulţi însă şi cei care n-au intrat la actorie. Pe atunci erau 
numai patru locuri şi mai era doar şcoala de teatru din Târgu Mureş, în maghiară, unde apoi 
Ceauşescu a făcut şi secţie română, cu dascăli de aici, care au părăsit Bucureştiul. Mă văd cu 
Visu şi Bleonţ (Gheorghe Visu şi Claudiu Bleonţ, n.n.) şi e ca  şi cum ne-am fi despărţit 
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alaltăieri. Dacă n-a fost „om de Pod” e greu să-l ţii minte. Dar mai sunt şi aceia care intră pe 
uşă şi e ca şi cum ar fi plecat aseară şi acum s-ar fi întors. 
M.I.: Cum poate un tânăr să devină actor la Pod? Există un proces de selecţie? 
C.N.: Nu, eu mereu am spus că vine cine vrea, stă cine poate. 
M.I.: Câţi actori numără în prezent teatrul „Podul”? 
C.N.: În fiecare toamnă vin câte 80-90 de copii care vor teatru. Până în primăvară, cam pe 
timpul ăsta, rămân 5. Eu nu dau afară pe nimeni, doar că… nu îi distribui. Înainte aveam 
foarte mulţi copii de la ţară, din mediul sătesc. N-am avut copii de secretari generali, fiindcă 
ei n-aveau nevoie, şi nici prea mulţi studenţi la Medicină. 
M.I.: S-a schimbat „Podul” în 40 de ani? 
C.N.: Nu, „Podul” nu s-a schimbat. Doar actorii. Şi pereţii – s-au mai urâţit. Şi eu. Am mai 
îmbătrânit… 

Interviu realizat de Mădălina Ignat  
http://grupa3fjsc.wordpress.com/2010/04/13/catalin-naum-sau-viata-ca-un-teatru/ 

 
 
 

307



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                            Remember  

  

 
RODUL ÎNTÂMPLĂRII 
Fragment din teza de doctorat  
„Paradigma culturală a Teatrului Studenţesc PODUL –  
construcţie şi reconstrucţie” de Mihai Munteniţă 
 

 
Cătălin Naum  (1 aprilie 1969 – 9 mai 2013) a fost o jucărie a soartei2

Tânărul Cătălin Naum ar fi vrut să devină pictor și încearcă să aplice pentru cursurile 
oferite de Școala de Arte din preajma Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”. Este  
însă respins pentru că avea dosarul neconform – tatăl exploatator. Ceva mai târziu și-ar fi dorit 
să devină actor, dar este respins și de data aceasta din motive politice. Lucrează ca butafor la 
M.C.I. „Utilajul Comercial” (12 aprilie 1956 – 24 noiembrie 1958), ca primitor-distribuitor, ca 

.  
S-a născut în București într-o familie în care tatăl a fost antreprenor și proprietar al 

unui lanț de saloane de înfrumusețare (coafor și frizerie), iar mama a fost Miss România, cu o 
frumusețe aparte; fratele său (Dan Naum) a fost un celebru monteur de film, care a lucrat 
pentru filmele Dincolo de pod regia Mircea Veroiu, Duhul aurului regia Dan Pița, Veronica se 
întoarce. 

                                                 
2 Naum, Cătălin, 2003, Orientări spectacologice în procesul afirmării actorului în modernitatea teatrului 
european, București, UNATC, Teză de Doctorat. 
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facturist la „Întreprinderea Comercială cu Ridicata pentru Produse Alimentare București” (28 
noiembrie 1961 - 1 aprilie 1964) și urmează în paralel cursurile liceului Sf. Sava. În vederea 
admiterii la Institut în toamna anului 1964, se pregătește în grupul condus de actorul Petrică 
Gheorghiu, dar, pentru că depășise vârsta-limită pentru susținerea examenului la actorie, 
este nevoit să își reconsidere opțiunile. Astfel, alege proaspăt reînființata secție de regie.  

Este admis la clasa profesorului Ion Olteanu unde i-a avut drept colegi de generație3

                                                 
3 Cf. Interviului dat de Iulian Negulescu în revista Teatrul Azi nr. 10-11/2012, p.1 57 

 
pe Cătălina Buzoianu, Alexandru Tocilescu, Alexandru Colpacci, Iulian Negulescu, Silviu 
Leuciuc, Alexandru Tatos, Gheorghe Teașcă, Tudor Mărăscu, Nina Ciochircă – generația 
regizorilor care în anii ’70 a revitalizat arta spectaculară din România, influențați fiind de 
spectacolele lui Liviu Ciulei și ale lui Lucian Pintilie. 

După absolvirea celor 5 ani de cursuri, a fost repartizat pentru postul de regizor 
artistic, împreună cu Cătălina Buzoianu, la Casa de Cultură a Tineretului și Studenților din Iași. 
Șederea a fost scurtă: februarie 1970 (anul finalizării studiilor universitare) - respectiv iunie 
1970 (închiderea stagiunii).  

Cu două proiecte artistice în minte, pe care nu le putea materializa la Iași (primul, un 
spectacol după piesa Romeo și Julieta cu interpreți apropriați de vârsta personajelor, respectiv 
14 ani; al doilea, spectacolul Intrusul, pornind de la romanul lui Marin Preda) și, după lungi 
tergiversări (aflase între timp de postul de regizor la Casa de Cultură a Studenților din 
București), primește transferul pe postul de regizor artistic al Teatrului „Podul” împreună cu 
alți doi colegi: Octavian Greavu (regizor) și Medeea Ionescu (secretar literar).  

Cătălin Naum a găsit sala Podul într-o stare deplorabilă (molozul de la proaspăta 
renovare a Casei Studenților fusese cărat în Pod). Ca o digresiune – Cătălin Naum fusese ales 
pentru a continua activitatea teatrului studențesc care începuse în luna ianuarie a anului 
1968, dar care fusese brusc întreruptă din pricina unui spectacol care a deranjat forurile 
superioare.  În a fara z ilelor de luni în care angajații trebuiau să fie prezenți atunci când se 
citea ziarul Scânteia, în Pod nu exista nicio activitate. Drept consecință, Cătălin Naum decide 
să recruteze tineri dornici să joace teatru (80 la număr) dintre amatorii de teatru din Centrul 
Universitar București pentru a-și pune în plan proiectele artistice. Coordonând studenții, 
Cătălin Na um a reușit curățarea, organizarea spațiului de lucru și formarea grupurilor 
pentru montarea pieselor de teatru care ar fi creat o stagiune permanentă a Teatrului 
Studențesc Podul.  
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METODA DE LUCRU 
Fragment din teza de doctorat  
„Paradigma culturală a Teatrului Studenţesc PODUL –  
construcţie şi reconstrucţie” de Mihai Munteniţă 
 

Cătălin Naum nu a avut niciodată o metodă stabilă de lucru cu studenții-actori, ci mai 
degrabă a lucrat intuitiv, încercând să-și adapteze stilul de lucru în funcție de persoana cu 
care intra în contact. În 2003, după o experiență de 30 de ani de activitate, Cătălin Naum, 
declara faptul că: „m-a preocupat întotdeauna relația actorului cu textul și nu finalitatea 
spectacolului; au fost generații cu care am făcut spectacole, pentru că personalitatea lor în 
relație cu textul respectiv mă inspira și generații cu care am încercat, am repetat și n-a ieșit. 
(...) Într-un fel am beneficiat de avantajele unui laborator. Am avut un spațiu și timp 
nelimitat să descopăr.”4

În acest fel, perioada în care animator al Teatrului Studențesc Podul a fost Cătălin 
Naum, teatrul studențesc a căpătat cu adevărat direcția programată de Ion Sava.

 
Imposibilitatea elaborării unei metode poate fi legată de faptul că studenții cu care 

lucra profesorul Naum se schimbau la intervale foarte scurte de timp, acest aspect 
obligându-l la o reînnoire continuă a trupei de actori-studenți. Acest fapt a dus într-un final 
la o uzură morală și fizică, în ultimul timp, profesorul Naum, devenind foarte reticent la 
lucrul cu noii veniți. Cu toate acestea, dedicarea profesorului Naum în acest demers sisific, 
de a relua la nesfârșit același ritual de preselecție, distribuire și formare a tinerilor a dus în 
cele din urmă la dezvoltarea personalității studenților cu care lucra. Lipsa unei metode 
coerente prin care să se poată stabili un sistem de lucru, face ca activitatea pe care profesorul 
Naum a întreprins-o în Podul Casei Studenților să se constituie sub forma unei cercetări 
continue în domeniul teatrului. Acestă cercetare neîntreruptă, timp de 43 de ani (1970-2013), 
face din Teatrul Studențesc Podul un laborator de căutări perpetue în domeniul teatral care a 
avut ca rezultate crearea unor personalități artistice de o valoare unanim apreciată. 

5

„Un teatru universitar și-ar propune să întreție pepiniere de autori dramatici, de 
regizori, de actori, de arhitecți, electricieni, recuziteri, crescând specialiști în ale teatrului din 
toate disciplinele universitare sus enumerate. Ar veni apoi sarcina teatrului universitar de a 
selecționa – în vederea executării teatrului de cultură – elementele excepționale. Elemenul 
uman excepțional e condiția principală a teatrului și această excepționalitate e rezultanta 
unor serii întregi de operațiuni speciale. Mediul studențesc atât de populat la noi de elemente 

 

                                                 
4 Naum, Cătălin, Orientări spectacologice în procesul afirmării actorului în modernitatea teatrului european – 
teză de doctorat, UNATC, București, 2003, p. 84 
5 Sava, Ion, Teatralitatea teatrului, Ed. Eminescu, Buc., 1981, p. 5 
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din toate clasele sociale, oferă și numeric, mari posibilități de selecțiune fizică, culturală și 
artistică.”6

• Stagiunea permanentă de spectacole a reprezentat unul din punctele de formare a 
viitorului actor cu care Cătălin Naum a operat de-a lungul perioadei în care s-a 
aflat la cârma Teatrului Studențesc „Podul”, în sensul că, obligat fiind să capaciteze 
trupa săptămânal, determina o profesionalizare aproape forțată. 

 
Fie că și-a propus sau nu, Cătălin Naum a reușit grație intuiției sale să creeze acea 

pepinieră de oameni dedicați teatrului, pasiunea sa pentru reprezentația teatrală reușind să 
motiveze generații întregi de tineri. Totuși, drumurile pe care le-au ales oamenii din Pod nu 
sunt neapărat pe tărâmul teatrului. Unii au ales să îmbrățișeze meserii care i-au îndepărtat de 
un succes recunoscut ca atare, deşi aceste cazuri sunt puține.   

Faptul că sub conducerea lui Cătălin Naum, teatrul studențesc a continuat să fie un 
teatru de cultură, grație montării unor texte de incontestabilă valoare, împotriva directivelor 
de partid care obligau participarea la Festivaluri precum Cântarea României, aduce un plus de 
valoare mișcării pe care profesorul Naum a  reușit să o coordoneze în podul Casei 
Studenților. Mai mult decât atât, faptul că acesta a reușit adaptarea la epoca comunismului, 
face din activitatea depusă în fruntea Teatrului Stundețesc Podul, un simbol al rezistenței prin 
cultură. 

Activitatea lui Cătălin Naum a stat sub semnul supunerii condițiilor impuse de 
forurile superioare, prin montarea de spectacole cu tentă patriotardă. Ca o dovadă a 
duplicitarismului de care individul trebuia să se folosească în comunism, acesta reușea să 
monteze și spectacole având la bază texte clasice fără ca autoritățile să fie deranjate. 

Totuși, cercetând articolele scrise despre activitatea sa în fruntea Teatrului Studențesc 
„Podul” din perioada 1970-1989 se poate sintetiza o metodă pe puncte după care acesta s-a 
ghidat: 

• Un alt atu cu care a operat s-a numit continuitatea. Concept introdus în 
regulamentul din ianuarie 1971, aceasta a făcut ca la sfârșitul anilor 1990, 
spectacolele aflate în stagiunea permanentă să fie reluate cu fiecare nouă stagiune, 
cu alți membri. „Podul reprezintă un capitol important al mișcării studențești 
pentru că a avut continuitate, pentru că totdeauna a avut calitate. Nu a făcut 
compromisuri politice sau sociale. Această continuitate îi dă valoare.”7

• Datoria de a-i iniția în artele spectacolului de teatru pe noii membrii odată cu 
reluarea spectacolelor le revenea vechilor membrii recrutați cu cel puțin un an 
înainte. Acest fapt, căpătând caracter de obligativitate a făcut din Cătălin Naum 
ceea ce putem numi un „formator de formatori”. 

 

                                                 
6 Sava, Ion, Revista fundațiilor regale – anul IX, nr. 4, aprilie 1942, p. 193-195 
7 Discuție avută cu Laurențiu Toma în luna mai 2010 
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• Lucrul continuu pentru spectacolele ce urmau să fie susținute în cadrul 
festivalurilor, concursurilor, turneelor a făcut ca studenții-actori să fie constrânși a 
lucra continuu la perfecționarea mijloacelor cu care operau. De asemenea, orice 
spectacol presupunea o repetiție prealabilă ceea ce ducea la o reconsiderare a 
situațiilor pe care actorii-studenți trebuiau să le rezolve în timpul spectacolului. 

• Repertoriul Teatrului Studențesc „Podul”, pe lângă alegerea de piese scrise de 
studenți care tratau problemele generației interpreților, presupunea, de asemenea, 
și alegerea unor texte din literatura universală care îi supunea pe actorii-studenți 
unor sarcini cu grad ridicat de dificultate. 

 
MĂRTURII ALE PODARILOR 
                        .... adunate de Mihai Munteniţă8

 
 „Podul este o întâlnire necesară. O întâlnire care lasă amprente, atât atmosfera de 
acolo cât și personalitatea domnului Naum – mi-a destăinuit domnul Adrian Titieni, actualul 
rector al UNATC. La Pod este o atmosferă cu valențe pe care nu le poți pricepe în momentul 
în care ți se întâmplă pentru că instinctul de conservare al individului îl pune în condiția de a 
se apăra. Tot ce vine împotriva prejudecăților vârstei tinereții pune omul în gardă, iar prima 
dată se simte nevoia respingerii principiilor.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagine cu distribuția spectacolului Ștefan-Vodă prezentat la Mănăstirea Putna în anul 1982 

                                                 
8 Mihai Munteniţă, lucrarea de disertaţie „Visul despre vâlva Podului – cum spunea Gheorghe Drăgulescu”, 
mărturii preluate în luna mai a anului 2010 (biblioteca UNATC) 
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Actorul Bogdan Dumitrache, distins cu premiul pentru cel mai bun actor într-un rol 
principal la Festivalul de Film de Locarno în anul 2011, a mărturisit că întâlnirea cu 
profesorul Naum a însemnat educația necesară pentru înțelegerea principalelor reguli ale 
meseriei de actor. „Ulterior, își amintește Bogdan Dumitrache, privind din perspectiva 
trecerii anilor,  a  lucrurilor necesare pentru un tip de educație și formarea unui caracter 
profesional școala Podului este ca un soi de inițiere.”  

Actorul Dragoș Bucur, fondator al unei Școli de Actorie de Film care se ghidează după o 
metodă asemănătoare celei a profesorului său Cătălin Naum, a ajuns în Pod într-o perioadă 
dificilă pentru orice tânăr aflat la 17 ani – acea perioadă din viață când individul poate fi 
influențat cu ușurință. Timpul petrecut în anturajul creat la Pod și mai tâtziu, intrarea la ATF 
la clasa lui Mircea Albulescu, la care Cătălin Naum era asistent, l-a salvat de la eșec. La 
vremea aceea, deja începuse să piardă direcția. Podul a înseamnat cumpătarea. „M-a pus pe 
un drum care cred că m-a ferit de rele. M-a luat de pe un drum nepotrivit pentru mine. Din 
anumite puncte de vedere Podul a continuat educația pe care am primit-o acasă. Dar, la un 
moment dat, nu mai contează cei șapte ani de-acasă, ci începe să fie important aportul pe care 
ți-l aduce anturajul din care faci parte, și Podul a fost bun din punctul acesta de vedere, 
pentru că mi-a oferit un mediu pentru dezvoltare extrem de benefic. E mare lucru pentru un 
individ aflat la cumpăna dintre 17 ani și 18 ani. Sunt puține variante. Fie distracția oferită de 
cluburi, fie consumul de stupefiante, fie timpul petrecut în jurul blocului. Pe de altă pare, 
poți să intri într-un mediu artistic, într-un mediu sportiv, un mediu care să-ți solicite 
intelectul” – spunea Dragoș. „Podul reușește să le cuprindă pe toate. Stilul de lucru al 
domnului Naum implică o relație foarte strânsă între cei care vin să lucreze aici. Ar fi 
imposibil altfel. Acesta era stilul și probabil și secretul succeselor în teatru, în general, pe asta 
se bazează. Pe coeziunea grupului. Spiritul Podului este un spirit de echipă și este legat în 
primul rând de relația echipei cu domnul Naum, relaţie care are și ea suișuri și coborâșuri. 
Momentul de inspirație nu venea întotdeauna. Trebuia să ajungem cu toții la un moment de 
inspirație ca să avem un rezultat. Și acest lucru se crea stând împreună, mâncând împreună, 
plimbându-ne împreună.”  

Când vine vorba despre disciplina experimentată în Pod, arhitectul Adrian Albuleț  
(Key Account Manager la Baumit Romania, membru al T.S. Podul în anii ’80), își amintește că 
la Pod a deprins disciplina profesiei de actor, din care a învățat foarte multe pentru orice altă 
profesie. „Disciplina din Pod este echivalentă cu cea pe care o întâlnești în sport, legată de 
punctualitate, de implicare în toate activitățile din Pod, în facerea decorului, curățenie, 
pregătire, lumini, responsabilitate pentru materiale în momentele deplasărilor. Lucruri care 
nu se suportă decât dacă echipa este una sudată, care se implică și în care fiecare își găsește 
locul, un lucru care te formează. Este important ce ți se întâmplă atunci când ești mic. Podul 
te solicită la nivel intelectual și la un nivel legat de performanță pentru că teatrul se aproprie 
într-un anumit sens de sportul de performanță – teatrul în general și Teatrul Studențesc Podul 
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cu atât mai mult. Podul m-a ajutat foarte mult, deși mi-a provocat și multe insomnii, mai ales 
în perioa da  în care ezitam dacă să merg la actorie sau nu. Trebuie să spun că Podul a 
însemnat o experiență extraordinară pentru că, în primul rând, genul de teatru care se face în 
Pod și lucrul cu Cătălin Naum, reprezintă ceva cu totul special. Foarte rar ai ocazia să înveți 
în viața de zi cu zi. Și când mănânci, și când te plimbi, și când stai de vorbă despre orice, 
darămite când ești pe scenă și încerci să compui un spectacol. Foarte rar ai ocazia să ai de-a 
face cu un om cu atâta experinență și atâta entuziasm final cum e Cătălin Naum. Podul, fără 
îndoială că a contribuit, cu suișuri și coborâșuri la viața mea.”  

„În Pod înveți să câștigi repere, lucruri ce țin de tine ca persoană, de comportament. 
Te formezi într-un spațiu. Pentru alții poate că n-a fost la fel de important. Pot înțelege dacă 
cineva vine și spune că el din Pod a luat numai un lucru. Pentru mine, în schimb a însemnat 
mult mai mult. Aveam nevoie de mult mai mult.” – mărturiseşte actorul Costi Diță.  
 „La domnul Naum există sigur și un proiect ascuns. Cătălin Naum nu este «Maestrul 
Elocint» – spune prof. univ. dr. Adrian Titieni. Maestrul acela care să-ți explice pe înțeles 
scopul și obiectivele parcursului pedagogic. Domnia sa este elocint prin ceea ce face. Senzația 
mea este că există o strategie, o sumă de întâmplări pe care le pot așeza la capitolul de 
conținut al inițierii unui individ.  Sunt lucruri pe care nu le înțelegi, dar care au un scop 
binedefinit, nedeclarat. Domnul Naum nu declară ceea ce face, dar ceea ce face fără îndoială 
că desparte apele și pune în dreapta și în stânga indivizii, personalitățile.” Nu ai cum altfel să 
verifici cine iubește meseria, cine are într-un fel sau altul valențe pentru. Singura șansă pe care 
o are un pedagog este aceea de a ridica necontenit ștachete, din ce în ce mai sus și de a creea 
situații-limită. Cătălin Naum este maestru în a creea situații-limită.  Cei ca re nu înțeleg, și 
poate că nu este vorba de o înțelegere rațională, ci de una implicită, dincolo de sfera 
raționalului, cei care încearcă operarea strict mentală sunt cei care refuză. Toți au senzația că 
au un comportament unic și că ei reprezintă centrul. La Pod ești învățat să conștientizezi că 
este nevoie de o atitudine umilă pentru a putea reuși în orice domeniu.  
 „ Cel ca re din iubire pentru câțiva metri pătrați de scenă și din iubire pentru toată 
umanitatea, pentru toată viața care poate recrea acolo, acceptă, cu aceeași iubire să servească 
toate profesiunile, toate meseriile, ba chiar și toate corvezile care se grefează în jurul lor, acela 
poate fi numit: Om de teatru.”9

„Plus valoarea pe care o aduce școala Podului reprezintă un anume tip de raportare 
directă la spațiul concret al Podului, dar și la profesie în general.  Sigur că  lucurile pot 
degenera. Au existat podari care aveau o obediență exagerată sau aveau o excesivă asumare a 
regulilor și principiilor. Faptul că ești implicat într-un proiect teatral sau artistic și ai 
conștiința că trebuie să vii devreme, că trebuie să te prepari pentru, să speli Podul, să ai grijă 
ca lucrurile să fie puse la locul lor, să-ți verifici recuzita, să lucrezi la lumină, să știi că tot ceea 
ce se întâmplă are legătură cu tine și nu rămâne în responsabilitatea unui altcineva generic, 

 

                                                 
9 Barrault, Jean-Louis, op. cit., p. 17 
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sunt lucrurile care contează la Pod. Sigur că acest tip de implicare nu se mai practică în multe 
alte locuri. Nu-l mai găsești atât de ușor. La Pod există un tip de școală necesară, chiar dacă 
momentul nașterii ei se regăsește undeva departe în timp. Vorbim atunci de ideea de echipă, 
despre ideea de produs care să ne reprezinte și pe care să-l slujim, nu să ne slujească el nouă. 
Acesta este un lucru care nu se mai învață și care nu se poate preda, îl preiei la Pod” – crede 
Adrian Titieni. „Domnul Naum, în mod declarat, nu spune ce anume își propune la sfârșitul 
timpului petrecut cu un anumit grup. Aceste lucruri se întâmplă. Se întâmplă cu renunțări, 
cu oameni care nu devin statornici, cu oameni care dau impresia că nu înțeleg sau oameni 
care rămân și devin mult mai deranjanți în însușirea principiilor decât și-a propus Maestrul.” 
– conchide Adrian Titieni. 

„Podul lasă urme, spune Dragoș Bucur. Podarii se pot identifica după o zi de filmare 
drept cei care sunt dispuși să îndeplinească și alte activități pentru care nu sunt neapărat 
responsabili, cum ar fi aranjarea propriului costum.” 
 „Podul, pentru mulți, e baza. Acolo descoperi lucruri foarte importante. Nu înseamnă 
că vei fi regiz or sa u că vei face meseria asta, chiar dacă ai terminat facultatea. Nu este 
obligatoriu. Acolo ți se oferă ocazia de a realiza dacă poți să continui în domeniul artistic, 
dacă poți să speli podeaua de fiecare dată, dacă suporți să fii certat, să nu înțelegi nimic, dacă 
poți renunța la anumite lucruri pentru altele și nu neapărat pentru teatru” – spune regizorul 
Andrei Grosu, fondatorul Unteatru.  

Trecerea prin Pod îți „înlesnește întâlnirea cu tine însuți” – remarca arhitectul Kazimir 
Kovacs (doctor în Arhitectură și profesor universitar, membru al Colegiului Noua Europă, 
membru al T.S. Podul în anii ’80). Întâlnire cu tine însuți care este, poate, cea mai importantă. 
Compania permanentă, a nouă înșine. Și dacă nu suntem în relație bună cu noi înșine atunci 
toate celelalte sunt mult mai grele de dus. Din acest punct de vedere întâlnirea cu Podul a 
fost fundamentală. Podul nu ar fi posibil fără domnul Cătălin Naum și fără sutele de podari 
care au trecut pe aici pentru mai mult sau mai puțin timp. Asta o știe și el. Și lucrul ăsta îl 
face pe domnul profesor să fie atât de smerit. O smerenie ca o altă lecție bună și astfel 
lucrurile merg la nesfârșit. Podul este locul, ca orice loc care merită titulatura de LOC, care 
are deschiderea spre nesfârșire. A apucat să fie atât de bogat și atât de trăit, încât este virtual 
nesfârșit, labirintic. Știu că din toate grozăviile pe care le-a trăit umanitatea, cel puțin cea 
europeană, nu întotdeauna locurile care ar trebui să fie inventate sunt inventate sau odată ce 
sunt inventate sunt distruse.” 
  Dragoș Bucur: „ Eu a m o problemă  cu tea trul acum pentru că mi se pare mult ma i 
puțin profesionist decât filmul și față de ce am învățat în Pod. În Pod, deși se pierde foarte 
mult timp în momentul în care te apuci de treabă lucrurile devin foarte profesionist făcute. În 
teatru, în general, nu este așa. 
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 Adrian Albuleț: „...era un lucru pe care îl făceam cu plăcere, erau situații pe care orice 
tânăr și le-ar dori, pentru că te solicitau în sensul unor relații inter-umane pe care în viața 
obișnuită nu le aveai. Întotdeauna era foarte multă muncă și nu mereu simțeai că ai succes 
sau nu realizai efectul pe care îl doreai. Spectacolele, unele, aveau un succes nebun și erau 
reușite, altele ieșeau bine, dar noi știam adevărul – nu era cum trebuie - și altele nu ieșeau 
prea grozav.” Lucrurile acestea fac parte din pasiunea și pentru această meserie, pentru cei 
care o fac. 

Mărturia Marinei Constantinescu este foarte elocventă: „Am avut câteva seri în care 
m-am bucurat de teatru de cea mai bună calitate. Teatru fără ifose, curat, entuziast, pus sub 
aura ocrotitoare a devoțiunii făță de profesiune. Am descoperit tineri regizori care se întorc la 
texte grele, importante din dramaturgii diverse, la relația cu cuvântul și, mai ales, cu actorul. 
Tineri care sunt preocupați de spiritul teatrului. Am redescoperit actori foarte buni, încă 
tineri, pe care îi știu din școală, pe care i-am admirat în spectacole de licență, și nu numai, și 
pe care, constat cu tristețe, regizorii nu îi văd. M-am strecurat în săli studio arhipline, printre 
oameni de toate vârstele așteptând un bilet în plus, așteptând să li se pună un scaun, să 
renunțe cineva ca  să poată intra ei. Sunt absolut impresionată. Tot ce povestesc aici nu se 
întâmpla în vreun festival, ci, pur și simplu, în seri obișnuite de teatru. Acela care asigură 
normalitatea și, într-un fel, cheia marilor succese. Spectacole de cameră, aşa cum exista afară 
cu zecile pe seară, bune, interesante, care îți fac plăcere. Dintr-un motiv sau altul. Într-un 

316



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                            Remember  

  

pod,  celebru prin tot ce s-a întâmplat acolo de-a lungul timpului, la Casa Studenților 
Preoteasa am văzut un spectacol (...) Există undeva spații pentru teatrul adevărat. Spații în 
care teatru se naște simplu. Din nimic. Spații în care se strâng câțiva tipi inteligenți, deschiși, 
profeșioniști, care se ocupă în mod serios de meseria lor, de relația cu ei înșiși și cu 
spectatorii. Acesta, după părerea mea, nu este teatru alternativ, underground sau mai știu eu 
cum. Acesta este teatru.”10

                                                 
10 Marina Constantinescu, România Literară, 44/2008 

 
Vom conchide, ca o concluzie, cu mărturia actorului şi profesorului Adrian Titeni: 

„Nu este umilitor, ci e înălțător să pornești de la cele mai nesemnificative sau derizorii 
lucruri ca să poți ajunge la proiectul artistic. Să poți convinge priviitori că poți fi Hamlet. Un 
Hamlet care până atunci a făcut toate acele lucruri nesemnificative. Un Hamlet care se simte 
împlinit pentru că le-a făcut. Poate că fără toate acestea nu s-ar mai simți la fel, s-ar simți 
neîmplinit că nu poate participa la întreg. Dacă le-ar avea pe toate de-a gata, interpretarea 
rolului ar avea ceva dintr-o atitudine nenaturală. Pentru cine știe să vadă, în ochii actorului, 
în gesturile lui, se simt toate acestea. Această dimensiune a unui raport etic cu profesia, un 
tip de înțelegere specială și specifică a ei se întâmplă cu preponderență și cu precădere la Pod. 
Asta nu înseamnă că atunci când va ajunge să lucreze într-un teatru profesionist se va apuca 
să spele zilnic scena. Asta înseamnă că va aprecia infinit mai mult munca femeii de serviciu, 
a sunetistului, a portarului teatrului și nu se va raporta la ei ca având o activitate mai puțin 
importantă decât a lui. Podul m-a ajutat în această ecuație a vieții pentru că am avut o 
întâlnire puternică atunci. Am fost pe o anumită poziție considerând că am dreptate, că știu, 
că înțeleg, că văd, că pot și, pe urmă, lucrurile și-au schimbat coloratura. Perspectiva mi s-a 
schimbat și mi-am dat seama de enorm de multele greșeli atitudinale pe care le-am făcut în 
acel moment. Prejudecata cu care vii în orice fel de profesie poate fi invalidată de cerințele 
acelei profesii sau de un Maestru care vine și demonstrează că lucrurile nu sunt cum par a fi. 
Ori acest lucru mi s-a întâmplat și mie și, fără îndoială că, la rândul meu, în calitatea pe care o 
am, încerc să induc anumite valori pe care nu le poți recepta de la vârsta tinereții. Dar numai 
simplul fapt că cineva a punctat, a vorbit despre un anumit lucru, a conturat un sistem de 
referință și a creat un arhetip comportamental pentru, poate să aibă ecou în timp. Podul și-a 
câștigat statutul prin intermediul domnului Naum.” 
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ALTE MĂRTURII ALE PODARILOR 
                        .... consemnate de redacţia Concept 
 
 Student fiind, printre multele și frumoasele pilde despre actorie și viață, dl. Cătălin 
Naum ne-a întrebat dacă noi știm care este diferența dintre un cioban și un păstor. N-am știut 
ce să răspundem. El ne-a răspuns: „Ciobanul merge în fața turmei, iar păstorul în urma ei.” 
„Și?”, am răspuns noi. „Păi da, că primul își mai pierde oile, pe când cel din urmă, mergând 
în urma lor nu scapă nici una din vedere. Nu pierde nici o oaie.” 
 Asta a fost dl. Cătălin Naum, PĂSTORUL nostru, al actorilor, al regizorilor, al 
scenografilor, al tuturor tinerilor care au intrat în POD pentru a-și schimba viața. 
 El, Păstorul, se simțea dator să ne răsplătească această încredere cu care veneam la el, 
cu nemărginita grijă pe care ne-o purta atât pe scenă, cât și în viața personală. Nici unul 
dintre cei păstoriți de dânsul nu s-a pierdut pe drumul vieții. Calitatea de PROFESOR pe care 
o avea nu dispărea la sfârșitul cursului.  
 El este Păstorul nostru.                                                                                  

                                                                Alexandru Jitea 
 

Pe 23 octombrie 1993 am ajuns în Teatrul Podul, o sală la ultimul etaj al Casei de 
cultură, cu un miros aparte, cu lumini calde, iar pe un scaun stătea un domn cu barba albă cu 
un pahar de vin în faţă şi o cană de cafea - Domul Naum. Datorita lui facem actorie eu, 
Bordeianu, Papadopol, Visu, Bleonţ, Mişu Călin, Ana Ioana Macaria şi multe generaţii de 

actori şi actriţe. Încă nu îmi vine să  cred că 
domnul Naum nu mai este, încă trec pe lângă 
Casa de Cultură şi privesc în sus, aşa cum fac 
de 20 ani... Dacă m-ar putea auzi acum, i-aş 
spune că îmi pare rău că nu am mai jucat 
„Jurnalul lui Sebastian”, că îmi e dor de Pod şi 
că  încă  nu i-am citit ultima piesă pentru că 
amân momentul aşa cum amâni să mănânci 
ultima bucăţică de tort sau să citeşti ultimele 
pagini ale unui roman deosebit. Dumnezeu să-l 
odihnească!                                                                                                                   

                                             Dragoş Bucur 

318



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                            Remember  

  

,,Ce facem astăzi, doamnă?” mă întreba domnul Naum 
de fiecare dată când ne vedeam pe holurile facultăţii, înainte 
de începerea cursurilor de arta actorului. Era pentru prima 
oară când conducea o grupă de studenţi-actori la UNATC, 
ia r eu îi eram preparator. Mă obişnuisem cu această 
întrebare, era ca un fel de ritual, un cod al nostru! După o 
astfel de întrebare, ochii i se luminau ca şi cum urma să 
facem o ,,ghiduşie’’, apoi afişa pe chip un surâs molipsitor, 
urmat de un râs scurt, timid, ce ascundea o mare pasiune... 
„Ce să facem, domnule profesor, numai bine!” Apoi mă asculta la 
lecţii! Îi spuneam cum am gândit eu cursul din ziua respectivă – eram preparator cu doi ani 
de experienţă, iar domnia sa era maestrul... „Dacă mă ajută Dumnezeu, când ajung copiii ăştia în 
anul patru, voi face şaptezeci de ani!” Zâmbi şi chicoti ca şi cum a mai spus o ,,ghiduşie’’! Mă 
asculta blând, calm şi bun, arăta ca un Moş Crăciun, cu părul alb, alb... Apoi intram în clasă, 
dumnealui simplu şi timid, ascunzând o mare nerăbdare şi o nesfârşită dragoste, eu plină de 
energie şi întotdeauna inspirată de dânsul. Şi-atunci am înţeles că teatrul se face cu multă 
dragoste. 

Am învăţat mult de la maestrul Naum... 
Stându-i alături mi-am făcut nu numai ucenicia în pedagogie, am făcut şi primii paşi 

în teatru. Eram actriţă proaspăt absolventă. Eram într-o echipă de tineri actori, tocmai 
terminaserăm de scris, repetat şi regizat un spectacol, dar n-aveam unde să-l jucăm! Domnul 
Naum zice: ,,Hai în Pod! Pentru un actor e moarte curată să nu joace! Trebuie să jucaţi! Altfel nu se 
poate!” Şi, deşi nu fusesem podari niciodată, domnul Naum ne-a primit la el - unde am jucat 
timp de un an şi ne-am făcut ucenicia - pe mine, pe Cătălin Rotaru (care-i fusese student la 
ultima generaţie a maestrului Albulescu), pe Ionuţ Ionescu, Carmen Lopăzan şi Cătălin 
Stanciu. Şi-atunci am înţeles că teatrul se face cu generozitate. 

Prima oară când l-am întâlnit pe maestrul Naum, însă, era pe vremea când dădeam 
admitere. Ieşisem din sala de examinare şi primisem ,,admis” pentru etapa următoare. 
Deodată, lângă mine apare un domn, timid şi zâmbitor, care mi se adresează direct şi simplu: 
,,Ce monolog ai pentru proba următoare? Și de ce nu ai venit niciodată în Pod? E bine, e foarte bine! 
Ești bună! Bravo! Ai grijă!” Eu nu-l văzusem niciodată pe domnul Naum până atunci... N-am 
mai uitat această întâlnire. Auzisem că lucrează cu tineri aspiranţi, în Pod, dar mai auzisem 
că dacă nu eşti în stare să rezişti uceniciei cu el, nu ai nicio şansă să devii actor! Eram prea 
timidă ca să mă arunc în gura lupului! Mi-am dat seama că lupul era, de fapt, câinele 
ciobănesc! Şi am învăţat că în teatru trebuie să ai curaj!  

Am învăţat mult de la maestrul Naum, nu pentru că mi-ar fi predat ca la şcoală, 
materia profesiei sau a vieţii. ,,Cine are urechi de-auzit, să audă, cine are ochi de văzut, să vadă!” 
Am înţeles că trebuie să ai curajul de a fi vulnerabil - aşadar unic - în meseria noastră. Şi asta 
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s-a întâmplat la unul din cursurile de arta actorului. Eram la exerciţiul ,,Locul meu frumos”. 
Este un exerciţiu pe care îl fa cem cu studenţii-actori în anul întâi. Ceea ce presupune 
exerciţiul este revelarea a ceea ce tu porţi în suflet, ceea ce te reprezintă, te dezvăluie în faţa 
celorlalţi. După ce toţi studenţii şi-au făcut, pe rând şi în timp, exerciţiul, domnul Naum ne-a 
zis: ,,Data viitoare e rândul meu!” Data următoare a intrat în clasă cu o cutie, pe care a aşezat-o 
undeva, pe jos. În timp ce se desfăşura cursul, cutia a început să se mişte! Ne-am mirat, unii 
s-au speriat, alţii s-au distrat, s-a creat o întreagă scenă în jurul cutiei mişcătoare, eram o 
seamă de oameni care încearcau să dezlege misterul! Deodată, din cutie a ieşit o broască 

ţestoasă cât palma. Era simpatică, 
calmă... Am privit-o fascinaţi! Apoi, 
domnul Naum a replicat: ,,Ăsta este 
locul meu frumos!”  

Ce face astăzi, Doamne, căci pe la 
noi făcea numai bine! 

Dana Rotaru 
 

Când eram studentă, mă 
întrebam de ce „copiii” care au fost în 
„Pod” sunt altfel. Erau luminoşi şi 
calmi şi aveau o normalitate pe care te 
bucuri s-o întâlneşti. 

Am înţeles că asta primeau şi 
învăţau de la Domnul Naum. Nu 
explica, îţi spunea doar ca aşa începi 

lucrul, că aşa e bine: să speli podeaua ... Nu amintesc asta ca dovadă de „uite ce făceam noi”, 
ci că ne-a făcut să înţelegem fără vorbe că locul pe care-l speli şi-l îngrijeşti devine al tău şi 
ajungi să-l iubeşti... e un paradox frumos: să iubeşti podeaua şi să „lucrezi” sus, în Pod. 
            Ştiai că e acolo, în clasa de la şcoală sau în Pod, şi pentru tine. Că îţi dădea ce are omu' 
mai preţios: timpul lui. Începea cu „Hai, lasă-mă-n pace”,  apoi spunea „Hai, să vedem...” şi 
te-nvăţa ce e mai frumos în viaţa asta: căutarea. 
           I-au fost studenţi oameni care au devenit „mai frumoşi” şi datorită lui... au devenit ... 
ma i oa meni.  Toţi a m spune ceva  de dincolo de ce a m învă ţa t de la dumnea lui în anii 
petrecuţi împreună. Am găsi printre lacrimi şi dor un chip blând şi bun, o minte vie ce-şi 
caută-n barba albă, un  ochi ce te priveşte printr-un pumn desfăcut, transformat într-un 
obiectiv de cameră... şi i-am spune: „V-am iubit mult, Domnule Profesor!”...         

                   studenta dumneavoastră, Alina Chivulescu 
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CORNEL TODEA – PERSONALITATE CULTURALĂ PROLIFICĂ 
  

 
 
Regret din suflet că studenţii noştri de azi sau cei pe care o să-i primim la toamnă pe 

porţile UNATC nu o să mai aibă ocazia întâlnirii personale cu un mare om de cultură cum 
este domnul Cornel Todea. Spun „este” pentru că, la dispariţia lui, m-a încercat cel mai 
straniu sentiment, acela că ar fi printre noi, la repetiţii şi în timpul spectacolelor, şi, dacă am 
perceput pierderea lui Tudor Mărăscu ca pe o despărţire, pe aceasta am simţit-o doar ca pe 
o… distanţare. O minte sclipitoare şi un uriaş talent care nu ne părăseşte, ci rămâne cu noi să 
ne călăuzească căci este, mai presus de orice, Spiritus Rector.   

Din fragmentele de interviuri ce urmează în capitolul de mai jos, adunate cu dragoste 
de colaboratoarea sa Ruxandra Ţuchel şi culese, cu dragoste şi reverenţă, de Silvia Năstase şi 
Magda Coroiu, sperăm să facilităm studenţilor contactul cu această personalitate artistică de 
largă acoperire culturală şi mai ales contactul cu pedagogul Cornel Todea. Multe din vorbele 
sale, pline de înţelepciune şi întotdeauna cu haz, sunt memorabile:  

 „Să ai şansa de a avea talent este bine, dar trebuie să ai şi talentul de a avea şansă.”  
lect. univ. dr. Mihaela Beţiu
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„Curierul Naţional”, 1992 
„Mitologia copilului” - interviu realizat de Natalia Stancu 
 
N.S.:Domnule Cornel Todea, cu ce gânduri reveniţi la conducerea Teatrului „Ion Creangă”,   după o 
perioadă în care aţi lucrat în televiziune? 
C.T: Cu aceleaşi gânduri cu care am plecat. Am considerat întotdeauna, ca şi acum, că teatrul 
pentru copii reprezintă un prilej de a face, dacă ai priceperea, talentul necesar, cel mai bun 
teatru din lume. Am avut întotdeauna ca argument în acest sens partenerii extrem de dotaţi 
pe care îi formează spectatorii noştri. Un public care face ca prejudecata care aseamănă 
teatrul pentru copii cu un teatru faţă de care trebuie manifestată toleranţă să fie cu totul 
deplasată. Adevărul este că o asemenea prejudecată, care, din păcate, funcţionează la diverse 
niveluri, inclusiv la cel al criticii, este nu numai lipsă de generozitate, ci şi total inadecvată. 
Ea creează, pe de o parte, un sentiment de frustrare – în rândul creatorilor, pe de alta – 
generează scepticism faţă de calitatea receptării spectacolului pentru copii. Teatrul “Ion 
Creangă” a încercat (şi trebuie să o recunoaştem, datorită lui Emil Mandric) să se centreze pe 
ceea ce înseamnă mitologia copilului. 
N.S.: Care ar fi componentele acestei mitologii şi cum s-ar cristaliza ea în opţiunile repertoriale? 
C.T.: Mă gândesc la temele mari pe care literatura dramatică le oferă. Dar n-aş rămâne numai 
la avatarurile existenţiale ale lui Pinocchio sau la lumea fantastică şi fascinantă a „Păsării 
albastre” a lui Materlinck. Cred în „mitologia” în care un romantism, ca să zic aşa, genetic, îşi 
găseşte un ecou direct în sufletul copilului, motivând şi mobilizând elanurile cele mai 
înaripate, mai generoase. Şi mai cred în acea „mitologie” care parcurge fără efort (aşa cum 
face, de altfel, şi copilul) drumul de la fantastic către real, ori în aceea care face ca, 
dintotdeauna, copilul să rămână aliatul Eroului, manifestând intoleranţă faţă de adversarul 
care întruchipează forţele răului şi dorind să se implice în înfrângerea lui. Depăşind cadrul 
mai restrâns al literaturii, al dramaturgiei pentru copii, cred că la teatrul nostru s-ar putea 
juca, se va juca foarte bine o dramatizare după „Don Quijote de la Mancha”, de Cervantes 
sau „Ruy Blas”, de Victor Hugo. Sau o piesă - care, de fapt,  nu s-a scris - care să aibă ca 
protagonist un „ET”.    
N.S.: În ce măsură vă preocupă faptul că tinerele generaţii şi-au schimbat reperele? Credeţi într-o 
asemenea modificare? 
C.T.: Categoric, informaţia pe care o deţin astăzi copiii este alta. Şi această transformare 
determină şi o altă atitudine, o altă înţelegere a universului. Această nouă perspectivă nu 
refuză poezia, dimpotrivă, dar respinge categoric o mulţime de prejudecăţi despre copil 
(aceea a unui univers limitat, aceea că tinerii au nevoie de „mici moralităţi”). În momentul de 
faţă, copiii trec cu foarte mare uşurinţă bariera dintre realitatea imediată şi realităţi străine, 
insolite (de unde şi apetitul extraordinar pentru literatura S.F.!), ceea ce dă o şansă 
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extraordinară imaginarului teatral. Dar tot acest fapt respinge categoric acea dramaturgie 
care crede că poate răspunde exigenţelor copilului prin povestioare gentile. Adevărul este că, 
dincolo de viziuni edulcorate, ni se propun, nu o dată, texte de-a dreptul inepte, stupide, 
rudimentare sub aspectul gândirii. Or, iată, cea mai recentă experienţă cu „Ţara lui Guffy”. E 
cu adevărat fascinant să vezi cât de „angajat” ascultă sala plină de copii, cu câtă 
promptitudine reacţionează – ceea ce dovedeşte accesul minţii „celor mici” la parabola 
propusă de dramaturg.  
N.S.: Mai concret, ce aveţi ce gând să înscrieţi pe afişul Teatrului „Ion Creangă”? 
C.T.: Următoare premieră a teaturlui nostru va fi un spectacol de genul commedia dell’arte, 
cu „Nu puneţi dragostea la încercare”, după Locatelli, în adaptarea şi regia lui Sandu Mihai 
Gruia. Va urma o transfigurare a „Păsării albastre”, montare complicată pe care şi-au 
asumat-o regizorul Nicolae Mandea şi scenograful Nicu Ularu. În ceea ce mă priveşte, lucrez 
la „Ivan Turbincă” (în scenografia Lianei Huber, cu Eugen Apostol în rolul titular). Consider 
că alegerea colaboratorilor de valoare, îndeosebi a celor care au manifestat chemare pentru 
teatrul pentru copii, atragerea tinerilor regizori sunt obligaţii care mă motivează ca director. 
Tocmai de aceea, ne-am bucura dacă Ion Cojar şi Valeriu Moisescu se vor ţine de 
promisiunea de a realiza montări la teatrul nostru, şi dacă Victor Ioan Frunză ori Gelu 
Colceag, a căror vocaţie pentru acest gen de 
teatru e confirmată, vor lucra la noi în toamnă. 
Aş dori ca centrul de greutate al spectacolelor 
noastre să-l constituie spectacolele de seară, 
când copiii nu mai vin aduşi de şcoală, cu 
clasa, ci în tovărăşia părinţilor lor. Cred că 
astfel se favorizează un alt contact scenă-sală, 
o receptare superioară a actului artistic, teatrul 
contribuind totodată la o mai bună 
comunicare între adulţi şi copii, atât de utilă 
procesului formativ, moral şi estetic. Ţinuta 
spectacolelor noastre ar fi favorabilă acestei 
schimbări. Deocamdată ne rămân însă 
potrivnice mijloacele de transport şi, probabil, 
un anume sentiment de nesiguranţă pe care 
oamenii îl resimt odată cu lăsarea 
întunericului.    
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„Panoramic”, 1996 
„O interesantă propunere de spectacol – «Negustorii 
ambulanţi»” 
            - interviu realizat de Constanţa Turcoiu 
 
C.T.: După „Prinţul negru”, pe care l-aţi încheiat 
recent la Televiziune, care au fost motivele alegerii 
piesei „Negustorii ambulanţi”?  
C.T.: De obicei, opţiunea pentru un text o face 
regizorul, rareori interpretul, ca în cazul acesta, 
când doi tineri, Ştefan Bănică jr. şi Florin Piersic 
jr., au venit cu propunerea lor, cu adevărul şi 
entuziasmul pe care le conţine piesa. Aparent de 
un realism desăvârşit – povestea unor emigranţi 
în America, dorind să ajungă în lumea business-
ului – este, de fapt, un poem al speranţei, al 
încrederii, în care, însă, visele şi realitatea nu 
sunt decât într-un trist divorţ până la urmă.  

Mi s-a părut o foarte interesantă 
propunere de spectacol şi i-am aliaţi pe aceşti doi tineri actori, care s-au dovedit de o 
seriozitate remarcabilă, încă de la pregătirea spectacolului până la intrarea în platou. Liliana 
Popovici este şi ea o actriţă excelentă (nominalizată anul acesta la Gala UNITER pentru cea 
mai bună actriţă a anului 1995) şi a fost realmente o plăcere lucrul cu această echipă. Şi, dacă 
la început au fost unele mici nedumeriri reciproce, până am acceptat în comun că trebuie 
acordat televiziunii ceea ce are ea specific (pentru că aici este un limbaj personal în care 
camera intervine şi se substituie publicului, strecurându-se în intimitatea sufletului 
actorului) – acum pot spune că a fost o foarte plăcută colaborare şi sper să se fi încheiat spre 
surpriza agreabilă a publicului. 
C.T.: Ne-a reţinut atenţia un decor deosebit, cu străzi cenuşii, în care căruţul încărcat cu banane 
aduce o mare pată de culoare…  
C.T.: Scenografa Teodora Dinulescu, care a avut o contribuţie de excepţie, a sugerat un 
spaţiu deşert, la o periferie newyorkeză, în zonele părăsite ale unui mare oraş, unde, pe acest 
teritoriu al făgăduinţei, şi-ar exercita prospecţiile de câştig eroii în cauză. Piesa, aşa cum o 
tratez eu, ar putea fi o sursă de depresie – este însă o sursă de comedie, de poezie, şi, în 
acelaşi timp, o sursă de încredere în capacitatea omului de a se dărui, de a se angaja. Drumul 
personajelor rămâne un drum deschis, ceea ce mi se pare, de fapt, singura şansă pe care 
poate să o ofere un spectacol de teatru.  Am rezerve pentru spectacolul care oferă soluţii.  
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C.T.: Sunteţi cunoscut ca o personalitate artistică ce a abordat cu succes mai multe genuri (regie, 
ziaristică, talk-show). În care dintre ele vă simţiţi mai bine? 
C.T.: E adevărat, am lucrat foarte multe spectacole pentru televiziune, operă, operetă, 
estradă, singurul gen pe care nu l-am abordat fiind circul. Acum, după atâţia ani de 
televiziune (peste 30), gândindu-mă la problema producătorului de aici, care e privit din ce 
în ce ma i superficial,  încerc un regret pentru timpul când exista  un cult a l regizorului,  în 
calitatea lui de creator de televiziune, care acum dispare lent.  

Rubrica de la ziar, „Telemania”, se leagă de pasiunea pentru televiziune şi voi 
continua să mă gândesc la ea şi să o menţin atâta vreme cât o să-mi găsesc temei de reflecţie 
pentru televiziune, la această extraordinară cale de legătură cu lumea înconjurătoare şi la 
şansa pe care o oferă. Eu, oricum, recunosc că sunt un îndrăgostit de ea şi este o boală de care 
n-o să apuc să mă vindec.  
C.T.: Ce vă doriţi, ca regizor, pentru viitor? 
C.T.: Aş fi dorit să pot lucra un dramaturg foarte serios, care mi-a adus foarte mare bucurie – 
Cehov. Mi-a ş dori să pot continua  un ciclu Cehov,  pe care l-am început cu „Livada de 
vişini”, cu o distribuţie extraordinară (Gina Patrichi, George Constantin) şi „Trei surori”. 
Aşadar, spre Cehov care mi-a purtat, aş putea spune, noroc, m-aş îndrepta în continuare .. 
[…] 
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„Adevărul”, 1998 - interviu realizat de Cristina Modreanu 
“«Autorii dramatici consideră copilăria un univers uşor oligofren»  

- Directorul Teatrului «Ion Creangă» invită copiii la un nou spectacol”  
 
C.M.: Teatrul „Ion Creangă”a iniţiat de curând un proiect ce implică asistenţa unor specialişti în 
activitatea teatrului pentru copii. În ce constă acest proiect şi ce beneficii va avea pentru teatru?  
C.T.: Ne-am dat seama că funcţionam având tot felul de idei despre comportamentul 
copilului şi vagi informaţii de „lăutari” practicieni şi ni s-a părut că ieşirea din empirism este 
o cale pentru a îmbunătăţi o realitate favorabilă deja nouă. Noi avem de când existăm săli 
pline de spectatori fideli, conştiincioşi, drăguţi, admirativi – copiii. Publicul nostru nu pare 
încă interesat de oferta largă de spectacol din afara teatrului – el ne rămâne fidel. Dar ne-am 
dorit ca judecăţile pe care le emitem să fie fundamentate nu pe experienţă, ci pe observaţii 
făcute cu instrumente ştiinţifice. În lume, ştiinţa psihologiei copilului este foarte evoluată şi 
avem şi noi o tânără generaţie de specialişti inteligenţi şi interesaţi. În plus, am avut şi şansa 
de a fi ajutaţi de Primărie să creăm un compartiment de analiză şi prospectare a relaţiei 
tea trului cu copilul.  Avem un sociolog şi un psiholog,  două  tinere în care ne punem ma ri 
speranţe. Ele îşi vor exercita cunoştinţele dobândite în şcoală pentru a analiza 
comportamentul copiilor în raport cu solicitările diverse pe care le presupune relaţia cu 
teatrul. Testele pe care le propun, activitatea pe care ele o desfăşoară în şcoli şi grădiniţe ne 
mută din poziţia de simpli vânzători de artă într-o poziţie de cercetători în acest domeniu pe 
care, desigur, nu l-am descoperit noi.   

Vom încerca să aplicăm, cu mijloacele reduse pe care le avem acum, rezultatele 
muncii din acest laborator. Deocamdată, încercăm să reducem durata unui spectacol la o oră 
şi 10-20 minute, pentru ca în cele două ore în care noi avem la dispoziţie publicul (două ore 
care rezultă din aplicarea sistemului aducerii cu autobuzul a copiilor din şcoli şi grădiniţe) să 
putem face şi o scurtă „instrumentare” a „fanilor noştri”. Ei nu trebuie să mai parcurgă ceea 
ce li se întâmplă acum: o descărcare din autobuz, o „îmbrâncire” cât mai rapidă în sală, 
vizionarea spectacolului, o evacuare la fel de rapidă la autobuz şi o reintegrare într-un ritm 
alert la viaţa de toate zilele. Ajunşi la noi, copiii trebuie să intre pe un teritoriu în care să le fie 
oferite tot felul de chei care să-i poarte în lumea teatrului. Interesante sunt şi reacţiile lor de 
după spectacol, ce nu pot fi aflate decât prin stabilirea unui dialog prin care să le fixăm 
impresiile elementare deprinse în timpul spectacolului. Deci, nu e vorba să punem acea 
întrebare minunată şi de o stupiditate definitivă: „V-a plăcut?”, la care ei să răspundă într-o 
unanimitate pe care şi-o doreşte de mult orice guvern: Da! Sper ca acest proiect să aibă o 
influenţă benefică şi pentru autorii de teatru pentru copii, să-i ajute să depăşească viziunea 
rudimentară pe care unii dintre ei o au despre copilărie. Majoritatea îşi imaginează, nu ştiu 
de ce, că acest univers special este uşor oligofren. În prezent apelăm, în fixarea repertoriului, 
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la marea literatură pentru copii, chiar dacă ea nu a fost scrisă într-o formă dramatizată. Dar 
suntem mereu în aşteptarea unui dramaturg român care să fie şi contemporan şi prieten al 
copiilor şi pe care să-l jucăm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Cronica Română”, 2001 
„Cornel Todea, în competeţie cu sine însuşi pentru o filmotecă a valorilor” 

- Interviu realizat de Eugen Comărnescu 
 
E.C.: Stimate Cornel Todea, ce întâmplare a vieţii v-a adus în lumea teatrului? 
C.T.: În tinereţe aveam preocupări fără nici o tangenţă cu lumea scenei. Făceam sport de 
performanţă, ajungând campion naţional şi internaţional de caiac, dar părinţii mei ţineau 
morţiş să urmez o facultate. La insistenţele lor m-am oprit la o opţiune utopică: Institutul de 
Teatru, secţia Regie, unde aflasem că, timp de doi ani, nu se dădea examen de admitere. Dar, 
după trei ani s-au scos la concurs trei locuri, deci şansele mele erau minime, de altfel am şi 
picat. Mi s-a propus să fac teatrologie, dar n-am acceptat. Spre norocul părinţilor mei, 
locurile la regie au fost suplimentate cu încă şapte şi am fost admis. Nu eram un frecventator 
de teatru, văzusem un singur spectacol, „Înşir-te mărgărite” de Eftimiu, la Naţional, dar 
aveam, ce e drept, lecturi în domeniu. Dar mi-am îndrăgit profesiunea care, pentru mine, 
înseamnă libertatea dreptului de a opta pentru o versiune de adevăr. Teatrul îţi oferă prilejul 
unor multiple răspunsuri valabile, tot atâtea variante ale unor adevăruri posibile. 
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E.C.: V-aţi susţinut examenul de diplomă la Naţionalul clujean, cu „Poveste din Irkutsk” de Arbuzov. 
C.T.: Tot aici am mai montat, între altele, „Secunda '58”de Dorel Dorian, dar mi s-a ivit 
prilejul să devin asistent la IATC şi am venit în Bucureşti, la clasa de actorie condusă de A. 
Pop Marţian, din care au ieşit mulţi actori buni, de la Stela Popescu, Rodica Popescu-
Bitănescu, la Sebastian Papaiani şi Anda Caropol. 
E.C.: Care credeţi că sunt spectacolele-reper ale carierei dumneavoastră? 
C.T.: E greu de ales, dar aş aminti „Cazul Oppenheimer” de F. Kiephordt, la Bulandra, 
„Omul cu floarea” de Pirandello, cu care am deschis Studioul „333” de la Nottara şi, tot aici, 
„Prinţul Negru” de Iris Murdoch, cu Ştefan Iordache în rolul principal. Cred că importante 
au fost pentru mine şi pisele montate la TVR, între care „Livada cu vişini” şi „Trei surori” de 
Cehov, aceasta din urmă cu George Constantin, Gilda Marinescu, Gina Patrichi, ca şi o 
versiune a „Turnului Eiffel” de Ecaterina Oproiu, cu Florian Pittiş şi Monica Ghiuţă. 
E.C.: O bună bucată de vreme aţi realizat, tot la TVR, emisiunea „Dintre sute de catarge”, denumită 
apoi „7 arte”. De ce aţi renunţat? 
C.T.: Am gândit aceste emisiuni ca pe nişte avanpremiere informative ale unor manifestări 
culturale şi artistice. Dar programarea lor s-a făcut la ore atât de mici (spre miezul nopţii), 
încât am trăit un paradox. Într-un fel, eu eram vânzător de bilete pentru cele mai diverse acte 
de cultură, dar nu aveam cumpărători. Cum n-am reuşit să obţin o oră de audienţă normală, 
am abandonat de bună voie. 
E.C.: Revedem şi acum la Tele 7abc, episoade din emisiunea „As Show”, pe care aţi realizat-o câţiva 
ani la rând. Ce v-a îndemnat să faceţi aceste interviuri cu personalităţi din diferite domenii? 
C.T.: Credinţa că valorile autentice ale acestui popor trebuie să trăiască şi pentru generaţiile 
viitoare. Foarte mulţi dintre interlocutorii mei nu ţineau la proiecţia lor publică, trăiau într-
un fel de anonimat, din care am învăţat să îi scot străduindu-mă să le câştig încrederea. Fără 
falsă modestie, cred că am izbutit, iar farmecul acestor interviuri era că erau realizate chiar în 
ambianţa familiară interlocutorilor mei.  
 
„Ziarul de Duminică”, 2002 
„Părinti, aduceţi copiii la teatru!” 

- Interviu realizat de Marcela Gheorghiu 
 
M.G.: Deşi voga calculatorului şi a televizorului au cam împins teatrul într-un con de umbră, dvs., 
domnule Cornel Todea, sunteţi cât se poate de optimist. Vin copiii la teatru? 
C.T.: Vin. Seducţia ecranului mic al calculatorului, pe care pot să-şi creeze propriile imagini, 
pianotând pe tastatură, seducţia micului ecran, pe care pot naviga printre desene animate, 
nu pot înlocui miracolul pe care îl propune teatrul. Întâlnirea nemediată de vreun ecran cu 
eroii ale căror aventuri se desfăşoară în faţa lor, care le împărtăşesc direct neliniştile, care îi 
iau aliaţi în momentele de cumpănă, care se bizuie pe sprijinul lor pentru a comite fapte de 
curaj, nu are loc decât la teatru. Transferul de emoţii dintre eroii de pe scenă şi fascinantul 
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public de copii din sala teatrului nostru este în sine un spectacol unic. O probă a forţei 
catarctice a actului teatral. Transfigurarea de pe feţele copiilor, angajarea până la proteste 
directe şi violente în lupta împotriva „răilor” din scenă, alianţa fără rezerve cu „bunii” 
spectacolului sunt proba pe care o dau cei mai mici dintre spectatori asupra naturii lor 
generoase, morale, pe care teatrul o exaltă. Vin la teatru însoţiţi de doamna învăţătoare în 
dimineţile lucrătoare ale săptămânii, vin cu părinţii în dimineţile de sâmbătă şi duminică. 
Aceste întâlniri se petrec într-o cu totul altă atmosferă. Sunt spectacolele cu cel mai mare 
impact, iar splendida probă zilnică a dragostei copiilor pentru eroii pe care îi agreează o 
puteţi avea la fiecare final de spectacol.  
M.G.:  Cum se raportează copiii la actori, interpreţii minunatelor personaje din basme? 
C.T.: Micii spectatori invadează scena, care cu buchete de flori, care cu un singur fir de floare 
şi le oferă  emoţionaţi eroilor.  Spun în mod expres eroilor şi nu interpreţilor pentru că  
spectatorii noştri nu cunosc şi nu recunosc, după nume, actorii teatrului. Pentru ei există 
Albă ca Zăpada, Pinocchio, David Copperfield sa u Zâ na cea Bună (cum a lfel a r putea  fi o 
zână?!). Lor le vor da florile. Niciodată Zmeului, niciodată Vrăjitoarei! Cât despre numele 
actorilor care ipostaziază eroii lor favoriţi, habar nu au că se numesc Alexandrina Halic, 
Florina Luican, Anca Zamfirescu, Mirela Busuioc sau Boris Petrof, Cristian Irimia, Lucian 
Ifrim sau Dumitru Anghel... Pentru ei, actorii nici nu există. 
M.G.: Din păcate, o bună parte dintre părinţi au pierdut gustul pentru teatru, mulţumindu-se cu 
micul ecran al televizorului. Cum vor înţelege ei cât de important este teatrul pentru cei mici? 
C.T.: Pledoaria mea repetată, cu obstinaţie, pentru ca grupul de părinţi care înţeleg să nu lase 
numai în grija şcolii vizitele la teatru să se lărgească nu izvorăşte din interese comerciale. Nu 
faptul de a vinde mai multe bilete adulţilor (fie vorba între noi, mai ieftine decât la cel mai 
ieftin cinema) mă determină să pledez ca 
părinţii să vină cu copiii la teatru, ci 
convingerea că bucuria cea mai mare a 
părinţilor va fi sau ar trebui să fie, dincolo de 
spectacolul de teatru în sine, revelarea unor 
faţete necunoscute ale personalităţii 
propriului copil. După spectacol, dacă nu 
chiar în timpul lui, setul de întrebări pe care 
extrem de tânăra finţă le rosteşte naşte între 
părinte şi copilul său o relaţie mult 
amplificată, eliberată de rutina zilnică. Mai pe 
scurt, aş spune: părinţi, dacă doriţi să vă 
cunoaşteţi cu adevărat copiii, veniţi împreună 
la teatru! 
M.G.: O întrebare firească: va rezista teatrul în 
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general şi teatrul pentru copii în special 
în această eră a inteligenţei artificiale, a 
calculatorului şi televizorului, a realităţii 
virtuale?   
C.T.: Viziunile apocaliptice privind 
decesul teatrului în epoca 
informaticii sunt la fel de nerealiste 
ca şi precedentele previziuni, la fel de 
catastrofice, făcute la apariţia 
cinematografului, la apariţia 
televiziunii... Din timp în timp, i se 
prevede teatrului o iminentă 
dispariţie, fapt care dovedeşte o 
eternă capacitate de reîntinerire. De câteva mii de ani! 
 
Cotidianul, 2006 
„Cornel Todea, premiantul şi eroul TVR Cultural” 
                                      - Interviu realizat de Eugen Istodor 
 
E.I: Ordinul „Serviciu Credincios” în grad de Cavaler pentru activitatea din teatru. Premii întâi 
pentru regie de teatru tv şi talk-show de televiziune…. De ce vă trebuie televiziune, domnule Todea? 
C.T.: Păi, eu m-am născut o dată cu televiziunea, da, cu TVR, care înainte de a deveni o 
chestie caraghioso-politică cu telejurnal de zi, telejurnal de seară şi telejurnal de noapte, a 
fost una dintre cele mai culturale televiziuni din Europa. Nu am nici o nostalgie, de pe 
vremea când erau Pintilie, Şerban, când o dată pe săptămână se făcea o emisiune de istorie a 
artelor, o pagină de umor românesc şi internaţional, o piesă de teatru. Iată ce televiziune am 
apucat eu să fac. 
E.I: Cu asta vă lăudaţi? 
C.T.: Da, pe vremea aceea se făcea o analiză de detaliu a stărilor în teatrul de televiziune. 
Ironia este că în studioul unde eu am făcut „Trei surori”, de Cehov, se filmează „Surprize, 
surprize…”. 
E.I: Deci, tot analiză şi tot de stări. Dar de ce nu sunteţi în stare să faceţi o Surpriză de asta? 
C.T.: Nu aş fi în stare să fac nişte surprize lipsite de surprize. Nu pot să fac. Sunt umilit, 
fiindcă văd că asta se poartă. Astfel de produse sunt rezultatul unei mentalităţi. Stupiditatea 
celor care fac programările mi se pare enormă. Nu se înţelege că e imposibil să programezi la 
nesfârşit aşa ceva fără să nu ajungi până la fund şi ajungând la fund să nu te scufunzi. Ne 
scufundăm prin excesul acestor subproducţii vândute ca fiind cererea publicului. E o 
minciună pe care eu o pot arăta că este minciună. Am făcut fără să vreau o probă practică. La 
Costineşti, la „Gala tânărului actor” l-am invitat pe Puric, cu „Toujour l’amour”, o bijuterie. 
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Cu o seară înainte, acolo se jucase „Vacanţa mare”. M-am gândit că Puric va fi luat la bătaie 
de oamenii ăia, după succesul extraordinar al „Vacanţei mari”. Or, seara aia mi-a arătat că 
acelaşi public al „Vacanţei mari” l-a înţeles, s-a bucurat la Puric. Morala este că nu trebuie să 
spui tâmpenii la televizor ca să ai rating. Aceste poveşti supradigerate care nu-l mai fac pe 
om să se bucure la un alt tip de produs.  
E.I: De ce nu gândiţi o chestie care să spargă orice limite de acest fel?  
C.T.: Eu am o meserie a debuturilor, regizor de teatru, ori eu nu pot avea răbdare să învârt 
într-o căldare fără sare şi piper zi de zi. 
E.I: Vă place cum vă vedeţi pe ecran? 
C.T.: Cum dracului să-mi placă? Am eşuat în moderator, când eu sunt excitator, mai 
degrabă. Dar am în spate cincizeci de ani de regie de teatru tv. 
E.I: De asta ajungeţi la nişă. 
C.T.: Da. Sunt la nişă, la TVR Cultural. Aici e jocul potrivit. Dar televiziunea este acum jocul 
de-a dezafectatul minţii celorlalţi. Chiar „Scena”, emisiunea mea, încearcă să ducă 
telespectatorul într-o lume, teatrul, unde singur nu prea merge. 
E.I: Ce vă pasă atunci de ceilalţi? 
C.T.: Chiar nu ştiu, aveţi dreptate. Doar că proba aceea cu Puric şi „Vacanţa mare” mi-a 
arătat că e posibil: lumea nu e oligofrenă. 
E.I: Ce părere aveţi despre acest interviu? 
M-aţi banalizat. M-aţi adus să repet aceleaşi comentarii auzite şi răsauzite. 
 
„Gândul”, 2006 
„La noi încă funcţionează mentalitatea părintească «eu te-am făcut, eu te omor»” 
 
De ce 80% dintre romani îşi bat copiii? 
C.T.: Cred că două sunt motivele. În primul rând, e vorba de o pregătire culturală 
submediocră, de un primitivism cu care unii sunt amplu „dotaţi” şi care îi împiedică să 
înţeleagă gesturile copilului. Sunt oameni cărora le lipseşte o minimă formare morală şi 
culturală, care au o mentalitate funciară tip „eu te-am făcut, eu te omor”. În al doilea rând, s-
ar putea vorbi şi despre intelectuali perfect raţionali care nu mai fac faţă provocărilor 
copiilor, din cauza oboselii şi stres-ului de zi cu zi. Oricum, eu găsesc acum motivaţii pe care 
nu le pot scuza în nici un fel. 
Credeţi că teatrul poate cu adevărat să reducă acest procent? 
C.T.: Aşa cum nu cred în aşa-numita „terapie prin teatru”, nu cred nici că teatrul poate să 
schimbe lucrurile în mod ra dica l. Tea trul e un stimulent,  nu un calmant! Te trezeşte, te 
nelinişteşte, nu îţi dă soluţii, ci te ajută să pui întrebări şi să descoperi lumea. Pe de altă parte, 
asta înseamnă că rupe monotonia şi clişeele din comunicarea părinte-copil, ceea ce modifică 
şi relaţia dintre ei. Teatrul induce copilului o stare de reflecţie, dar îl şi face să reacţioneze şi 
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să descopere lumea din jurul său. Din păcate, sunt puţini părinţi care vin cu copiii la teatru, 
la sfârşit de săptămână. În general, copiii vin la teatru cu clasa. 
Şi cum vi se pare acest „dus la teatru cu clasa”? 
C.T.:  Asta se practică în toată lumea, nu e o tradiţie comunistă, aşa cum se crede. În primul 
rând, părinţii nu pot să-şi aducă, în timpul săptămânii, copiii la teatru. În al doilea rând, cei 
care critică faptul că se vine la spectacol „cu clasa” uită că teatrul are şi un rol educativ. Mulţi 
tratează venitul la teatru ca pe o distracţie, de aceea nici nu stau să vizioneze spectacolele 
alături de copii, ceea ce ar fi de neconceput în străinatate. Asta e în detrimentul copilului, 
pentru care spectacolul va fi „nedigerat”, căci nu va avea cu cine să-l comenteze.  
 

 
„Jurnalul Naţional”, 2008   
„Maestrul Cornel Todea,  
                                  împlineşte astăzi 73 de ani”  
 
- Interviu realizat de Ramona Vintilă 
 

Chiar astăzi va avea loc premiera 
unui spectacol foarte provocator. Un «Don 
Juan» la Teatrul Naţional din Craiova. Acolo 
mă voi afla, într-o poziţie care îmi face 
plăcere. Aşa a fost să fie! Ceea ce spune că 
pactul meu cu teatrul este un pact de 
prietenie permanentă. Mărturisesc că regia a 

fost o provocare pe care am traversat-o în dialog cu părinţii mei, care îmi propuneau să fac 
ceva. Am avut noroc fiindcă am debutat având ca profesor pe Marietta Sadova, o 
extraordinară personalitate. Altminteri, este o meserie care are un mare avantaj. O meserie a 
începuturilor permanente.  Niciodată  nu poţi fi sigur că  ai încheiat un program cu tine 
însuţi... are un farmec grozav. Am avut o şansă extraordinară şi în ceea ce priveşte 
colaborarea cu actori. I-am avut partener pe George Constantin, pe Fory Etterle şi, lăsând la o 
parte această despărţire brutală, dramatică, pe Ştefan Iordache. Pot spune cu mândrie că în 
spectacolele pe care le fac mai apare şi câte un nume de tânăr care în momentul acela face 
primii paşi spre actorie. 
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Studenţii mei, tinerii mei colegi trebuie să 
fie convinşi că trebuie să-şi asume propriul 
destin. Să ai şansa de a avea talent este bine, dar 
trebuie să ai şi talentul de a avea şansă. Iar şansa 
este o persoană pe care dacă nu o cultivi, nu te 
preocupi să-i vii în întâmpinare, te ignoră.  

Senzaţională mi se pare clipa în care 
primesc aprecieri din partea publicului. Eu am un 
statut special de ani întregi, sunt şi regizor, şi 
conducătorul instituţiei în care am o întâlnire 
zilnică cu cel mai frumos public: tinerii, copiii. 
Sunt cel mai generos şi intransigent public cu 
putinţă. Nu ştiu dacă mare parte îmi cunosc 
măcar numele, dar dialogul cu ei este o mare 
sărbătoare… o naivitate asociată cu o bună 
credinţă absolută şi cu o lipsă de convenienţă. 
Întotdeauna există sentimentul că, dacă mai erau 
timp, energie, vibraţie, inteligenţă, lucrurile ar 
mai fi căpătat un plus de farmec. Am avut deseori 
bucuria ca spectacolele mele să se întâlnească cu 
publicul şi să stârnească aplauze furtunoase. Îmi amintesc de două spectacole făcute cu 
marele Ştefan Iordache: «Prinţul negru» la Nottara şi «Ecaterina cea Mare» la Naţional, 
ultimul spectacol al lui Ştefan. Nu pot să afirm că am avut momente lipsite de izbândă, 
pentru că s-ar putea să-i ofensez pe cei care mi-au fost parteneri în momentul acela.   

În orice caz, la vârsta asta, îmi rezerv şansa de a atinge perfecţiunea.  
Îmi doresc un nou succes, un nou spectacol, bucuria de a trăi cât mai des în compania 

unor personaje fabuloase care sunt nepoţii mei, să pot sta mai des de vorbă cu copiii mei, cu 
soţia mea. Din păcate, nu am conac la ţară, să mă retrag, să stau în compania lecturilor… 
 
„Ziarul financiar”, 2010 
„Lumea poveştilor este singura in măsură să ne înarmeze cu un instrument de apărare impotriva 
agresiunilor” - Interviu realizat de Stelian Turlea 
 
S.T.: Zeci de piese puse în scenă la principalele teatre din Bucureşti şi din ţară, zeci, mai degrabă sute 
de spectacole de televiziune de tot felul (teatru, emisiuni muzicale, diverstisment), sute de talkshow-
uri, un număr de filme, nenumărate piese de teatru pentru copii. Există vreun gen de spectacol pe care 
să nu-l fi abordat? 
C.T.:  Statistic aveţi dreptate: Statistic, stau bine. Dar artistic? Întrebarea dumneavoastră 
„Există vreun gen de spectacol pe care să nu-l fi abordat?” mă scuteşte să răspund la 
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întrebarea mea. Răspunsul la întrebarea pe care mi-aţi adresat-o: am făcut de la spectacole cu 
un interpret la spectacole cu mai mult de zece mii de interpreţi, teatru, tv, film, radio, operă, 
dar am ratat şansa de a face spectacole de circ. Şi recunosc că seducţia pe care acest gen o 
poate exercita este uriaşă. Circul este un spectacol cu o tradiţie milenară, cu succesul asigurat 
de libertatea invenţiei şi de varieteatea nesfârşită de soluţii. Un spectacol al cărui farmec este 
sporit de prezenţa în distribuţie a partenerilor din regnul animal, sinceri, autentici, 
surprinzători. Dar, dacă stau să mă gândesc bine, spectacolul de circ nu a avut de păgubit. 
Absenţa mea a fost suplinită cu generozitate de lumea politică. Ce formidabil circ, oferit 
z ilnic.  Cu ce trupă ! Cu ce menajerie! Şi cu ce poftă  de joc.  Nu poftă ,  bulimie.  Bulimia ,  o 
maladie străveche. Originea grecească a acestui cuvânt - βουλιμία (boulīmia: foame 
nesăţioasă), cuvânt compus din βους (bous), bou + λιμός (līmos), foame - vine să 
demonstreze vechimea bolii. 

Am de reproşat circului despre care vă vorbesc lipsa de fantezie, de inventivitate. Un 
spectacol valoros are darul să te surprindă. Să te uimească. Nu-l poţi anticipa. Este irepetabil, 
inconfundabil, unic. Cel oferit zilnic este extrem de lipsit de originalitate. Ai permanent 
senzaţia de déjà vu. Te cam saturi. Ai vrea o nouă distribuţie. Şi, dacă se poate, şi un scenariu 
îmbunătăţit. Uneori îmi zic: „Poate că n-ar strica să participi şi tu, dacă ai variante…” 
S.T.: Se confundă cumva activitatea dvs. din ultimele decenii cu cea a teatrului pentru copii sau e doar 
o impresie?  
C.T.:  Ce întrebare! Ce unitate de măsură pentru timp aţi ales! Deceniul! Având trei sferturi 
de secol de existenţă, măsura în decenii este firească!  
  Statistic vorbind, aveţi din nou dreptate. Teatrul pentru Copii a reprezentat cea mai 
intensă şi mai constantă motivaţie pentru activitatea mea. Dar tot în această perioadă am 
descoperit plăcerea interviului, făcând săptămânal un talk-show botezat „As Show”. Fericit 
prilej pentru mine să întâlnesc săptămână de săptămână personaje fascinante din lumea 
românească de valori. O lume uimitoare în planul ideilor şi exemplară în plan social prin 
discreţie şi modestie. Am continuat să fac teatru-tv, am fost moderator la emisiunea „7 Arte” 
la TVR, şi, ca o probă de consecvenţă a incapacităţii mele de a mă dedica unei singure 
activităţi, moderator ani buni de zile la Radio România Cultural al emisiunii „Cafeneaua 
Literar-Artistică”. Să mai amintesc de directoratul de mai bine de un deceniu al Galei 
Tânărului Actor? Sau de munca la catedra de regie de teatru a UNATC sau la cea de actorie a 
Universităţii Hyperion? 
S.T.:  Cât de special este publicul format din copii? 
C.T.:  Fără îndoială este cel mai sincer, mai participativ, mai generos. Solidar cu personajele 
putătoare de mesaje etice şi morale valoroase, intolerant cu minciuna, răutatea, nedreptatea. 
Ciudat cum, ajuns la maturitate, copilul, acest formidabil partener al eroilor, se contaminează 
de tarele pe care le-a detestat în copilărie. Dar Teatrul Ion Creangă are imensa bucurie de a 
trăi în compania acestei lumi a entuziasmului şi a încrederii în adevăr, lumea publicului 
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format din copii. Lumea care la sfârşitul fiecărui spectacol invadează scena pentru a oferi 
flori eroilor pe care îi îndrăgeşte şi pentru a refuza să dea această suavă recompensă „răilor” 
din spectacol.  
S.T.: Activitatea dvs. ca regizor a fost dublată de responsabilitatea de director. Cum aţi reuşit să 
supravieţuiţi cu această suprapunere stresantă? 
C.T.: Nu cred că un director are dreptul să se plângă de stresul acestei activităţi. Nu te 
constrânge nimeni din afară să fii director. Adevărat, nu e uşor. Eşti un servitor... O slugă la 
doi stăpâni: unul deseori extrem de tolerant şi de înţelept, compus din actorii, tehnicienii de 
la scenă sau de la atelierele teatrului, funcţionarii de la administraţia instituţiei; celălalt, 
fidelul şi fascinantul public al teatrului nostru - copiii, însoţiţi de părinţi, rude sau de 
profesori -, care vine la teatru ca la o sărbătoare. Să fii director este o şansă extraordinară. O 
mare sursă de bucurii, dacă proiectele de pe hârtii, pline de cifre şi de argumente teoretice, 
devin spectacole, turnee, participări la festivaluri. Gestionarea unui teatru nu se desfăşoară 
ca un zbor avântat în lumea viselor, dezlănţuit de fantezia dramaturgilor, susţinut de 
principii ale esteticii teatrale şi propulsat de inventivitatea ta managerială. Zborul este 
ghidat, ca să nu spun frânat, de regulamente şi de legi, de „ongeuri”, de „haşgeuri”, de 
hotărâri ale „cegeului” municipal, făcute, nu o dată, parcă impotriva lui. Ca să răzbeşti n-ai 
nevoie să fii doctor în management, ci în slalom prin viitura de reglementări ce apar cu o 
dinamică uluitoare şi se schimbă cu o vioiciune ameţitoare. 
S.T.: Ce se întâmplă cu sala din Piaţa Amzei? Se va mai întoarce acolo Teatrul Ion Creangă? 
C.T.: Sunt mândru de încrederea pe care mi-o acordaţi socotindu-mă un fortune teller, mai 
pe româneşte zis, ghicitor-prezicător. M-ar bucura să ştiu ce se întâmplă. Tot ce ştiu e că: S-a 
întâmplat ca, în Bucureşti, să se modernizeze după 1989 doar 4 săli de teatru subvenţionate 
de Primăria Municipiului. S-a întâmplat ca una dintre cele 4 săli de teatru din Bucureşti 
modernizată, climatizată, dotată cu tehnică de ultimă generaţie să fie Sala Amzei a Teatrului 
pentru Copii „Ion Creangă”. Se întâmplă ca primarul Sectorului 1, mare neiubitor de teatru, 
să vrea să consolideze clădirea din Piaţa Amzei, în care se află Sala de Spectacole a Teatrului. 
Teatrul ocupă şi administrează 39% din spaţiu. Primăria de sector administrează restul de 
61%. Primarul de sector a decis, desigur conform LJ (legilor junglei), unde cel mai tare şi mai 
mare decide: se consolidează clădirea. Fără a discuta cu celălalt locatar, Teatrul „Ion 
Creangă”, fără a-l preveni, fără a face cel mai mic efort pentru a găsi soluţii de salvare a 
investiţiei făcute în sala de spectacole. Cert, consolidarea era necesară. Tot atât de cert este se 
puteau găsi soluţii de intervenţie cu minime pagube pentru sala de teatru. Dar, într-un 
dispreţ total al primarului de sector pentru teatrul dedicat copiilor Capitalei, din cocheta şi 
ospitaliera Sală Amzei nu a mai rămas decât amintirea. Cu nu mai mult de doi ani în urmă, 
un juriu internaţional, la incheierea celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional de 
Teatru pentru Copii „100, 1.000, 1.000.000 de Poveşti” organizat de teatrul nostru în Sala 
Amzei, acorda o diplomă municipalităţii. Bucureştiul era declarat, şi din pricina existenţei 
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acestei sălii, „Oraş European al Teatrului pentru Copii”. Ce să zic? „Adio, Sală”? Este de 
neconceput asemenea despărţire. Dar de neconceput e şi câte lucruri de neconceput pot 
exista! 
S.T.:  Sunteţi un om la curent cu tot ce apare nou în lume, nu vă temeţi de internet, aveţi şi un blog, 
fireşte, despre teatru. Credeţi că internetul poate ajuta lumea teatrului? 
C.T.: Nu. Nu sunt la curent. Aş vrea eu… Din această perspectivă aveţi o imagine prea bună 
despre mine. Dar, e drept, de internet nu mă tem. Sunt dator vândut internetului. Internetul 
are puterea supranaturală de a te face ubicuu. Internetul: un prieten fidel, disponibil la orice 
oră, oriunde (aproape…). La dispoziţa ta pentru informaţii, relaţii, conversaţii, plăţi de dări, 
cumpărări, vânzări, rezervări, cinema, muzică, pictură, timp probabil, horoscop… Neobosit 
sprijin pentru toţi, imens ajutor şi pentru lumea teatrului.  
S.T.: În lumea ultramaterialistă şi computerizată de azi, mai are loc povestea? Care e rolul ei? 
C.T.: „Suntem făcuţi din plămada din care sunt făcute visele…”. Lumea computerizată nu va 
putea schimba această esenţă a fiinţei noastre. Am convingerea că lumea poveştilor este 
singura în măsură să ne înarmeze cu o armă de apărare faţă de toate agresiunile: încredere în 
triumful final al adevărului, al binelui. Astfel înarmat poţi traversa plin de speranţă 
momente de restrişte. Şi, de cele mai multe ori, te salvezi! 
S.T.: Aveti un simţ al umorului foarte dezvoltat, aţi şi recunoscut-o de multe ori. Ne lipseşte cumva 
umorul în perioada de criză?  
C.T.: Mă măguleşte aprecierea duneavoastră privind zestrea mea la capitolul umor. Nu ţin 
minte să fi recunoscut vreodată posesia acestui simţ. Umorul este un refugiu excelent din 
faţa deznădejdii. A spus-o inaintea mea cunoscutul scenarist TV Christopher Fry. (A apucat 
s-o facă fiindcă mi-a precedat cu un sfert de secol apariţia pe Pământ. Dar îmi vine să cred că 
am gândit-o înaintea lui!) Mă întrebaţi dacă „ne lipseşte cumva umorul în perioadă de criză”. 
Cum să ne lipsească umorul, când el se naşte tocmai în situaţii de criză, ca o expresie a 
neputinţei de rezolvare a ei sau, ca o replică la tentativele de rezolvare, cu soluţii de mai 
mare hazul... Nu umorul ne lipseşte. Vă asigur că ne aşteptă o perioadă de înflorire a lui, pe 
măsura creşterii crizei. Avem o deosebită artă de a face, cu farmec, „haz de necaz”. Şi cu asta 
„ne-am scos”. Nu din criză. Din ea se iese cu luciditate, fermitate, consecvenţă, competenţă, 
voinţă, spirit de sacrificiu… Condiţii multe şi complicate. Hazu’ de necaz e mai simplu, cu 
mult. 
S.T.: Cum reuşiţi să strângeţi în jurul dvs. atăţia actori, tineri mai ales şi să-i motivaţi? 
C.T.: Eu cred că lumea tânără trebuie să-şi asume singură destinul. Talentul în accepţiunea 
mea presupune şi această dimensiune, a exerciţiului şi a confruntării. Încerc de ani de zile 
atât la UNITER, prin Gala Tânărului Actor - Hop, cât şi prin programul Teatrului „Ion 
Creangă” să ofer un spaţiu pentru asemenea confruntări. Cei curajoşi, acceptă provocarea. 
S.T.: Care ar fi sfatul pe care l-aţi da tinerilor? 
C.T.:  Să nu îmbătrânească niciodată. 
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Juriile Galei Absolvenţilor Masteratului UNATC 2013 
 
 
 
MASTER Arta actorului & Artă scenografică 
CĂTĂLINA BUZOIANU – regizor 
COCA BLOOS – actriţă  
ION PARHON – critic de teatru 
prof. univ. dr. PUIU ANTEMIR – scenograf  
prof. asoc. dr. MONICA ANDRONESCU – critic de teatru 
 
MASTER Coregrafie 
ALINA MOLDOVAN – teatrolog, Directorul Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” 
SIMONA ŞOMĂCESCU - coregraf şi critic de dans 
LIANA TUGEARU - coregraf şi critic de dans 
 
MASTER Teatru de animaţie 
prof. univ. dr. BRÂNDUŞA ZAIŢA SILVESTRU 
RALUCA TULBURE – actriţă de teatru de păpuşi şi marionete 
ADRIANA TEODORESCU - teatrolog 
 
MASTER Teatrologie - Management şi Marketing cultural 
Profesorii Departamentului „STUDII TEATRALE” 
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Echipa de Organizare:  
 

Director: Maria ROTAR (Master I Teatrologie) 
PR: Smaranda PASNICU (Master I Teatrologie) 
Producţie: Oana MEDREA (Master I Teatrologie) 
Promovare & PR: Smaranda PASNICU şi Raluca RĂDOI (Master I Teatrologie) 
Protocol: Iulia SCUTARU  şi Andra NĂSTASE (Master II Teatrologie) 
Grafică: Chris BURLACU (Master II Scenografie) 
 
Profesor coordonator: drd. Alina EPÎNGEAC 
Consultanţi: prof. univ. dr. Ludmila PATLANJOGLU 
           conf. univ. dr. Paul CHIRIBUŢĂ 
                       conf. univ. dr. Carmen STANCIU 
                        
 
Directorul „Studioului de Teatru”: OVIDIA-MANON OPRIŞAN 
Echipa de organizare: 
Andreea IACOMIŢĂ 
Alex BIBERE 
Valentina UŢĂ 
Eugen BĂNICĂ 
Mitu DUMITRAŞCU 
 
Foto&Video: Lucian NĂSTASE 
Contabil şef: Emilia ALEXANDRU 
Şef administraţie: Monica PANAIT 
Secretar şef: Madi CODALBU 
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Livada de vişini 

după A.P. Cehov 
Traducere: Tania Filip 
 
Master Anul II, Arta Actorului  
Coordonatori Proiect:  
prof. univ. dr. Tania Filip 
prof. univ. dr. Gelu Colceag 
Asistenţi: 
drd. Ana Covalciuc 
drd. Alex Vlad 
Muzica: Alfred Schnittke 
Coregrafie: lect. univ. dr. Roxana Colceag 
Decor: Toma Costin, Gabriel Ranete 
(Master II Scenografie, coord. lect. univ. dr. Ştefan 
Caragiu) 
Costume: Iulia Popescu, Steliana Ştefănescu, 
Mirela Niculescu 
(Master I scenografie, coord. prof. univ. dr. 
Ştefania Cenean) 
Light Design: Drd. Daniel Klinger  
Operator Sunet: Andreea Iacomiţă 
Operator Lumini: Vlad Dragomirescu  
(Master I Light&Sound Design, Coord. Prof.univ.dr. Horea Murgu) 
Mulţumiri speciale: Vali Uţă, Eugen Bănică, Mitu Dumitraşcu, Dorel Moraru, Vasile Dascălu 
 
Distribuţia: 
Ranevskaia, Liubov Andreevna - Simona Grumezea 
Ania - Miriam Rizea  /Aida Avieriţei 
Varia - Andreea C. Hristu / Cosmina Stratan 
Gaev, Leonid Andreevici - Sergiu Costache 
Lopahin, Iermolai Alexeevici - Eugen Cozma 
Trofimov, Piotr Segheevici - Liviu Chiţu / Emilian Mârnea 
Charlotta Ivanovna - Aida Avieriţei / Andreea Şovan (Master I) 
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Epihodov, Semion Panteleevici - Rareş Florin Stoica 
Duniaşa - Arina Cojocaru / Ana Bianca Popescu (Master I) 
Firs - Ionuţ Iftimiciuc / Emilian Mârnea / Liviu Chiţu 
Iaşa - Petre Ancuţa 

 

O întâlnire fericită! Din nou Cehov la master!!! ...cea mai complexă și dificilă piesă! 
...un mare pariu, un mare câștig! Drumul a fost lung și anevoios, poate că așa trebuia să fie! 
...Sigur, așa trebuia să fie!!! Am început în laborator, într-o clasă de curs la etajul ÎI, cu 
desfacerea textului, cu încercări de distribuții, cu tatonări, propuneri de situații, descoperiri 
de coordonate... Ritmul nu l-a impus nimeni! ...s-a reglat de la sine și a început să funcționeze 
...Reluarea a determinat un alt nivel de înțelegere și a scos la lumină maturizarea actorilor... E 
nevoie de timp pentru universul cehovian!!! Ceea ce vedeți astăzi pe scenă la Gala Master 
reprezintă un conglomerat de muncă, emoții, deziluzii, descoperiri, angoase, incertitudini, 
revelații, întrebări, frustrări, împliniri în cele din urmă... Și totul s-a putut aduna datorită 
dedicației acestor minunați tineri, care fac dovada talentului lor de fiecare dată... îi urmăresc 
încă odată și încă odată, cu aceeași plăcere a spectatorului liber, care vrea să valorifice întru 
plăcerea scenei, a teatrului fiecare clipă... Pentru mine asta spune totul! Le urez să aibă parte 
de asemenea întâlniri cât mai mult în viața lor de... ACTORI! 

prof. univ. dr. Tania Filip 
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Re(Gala) Absolvenţilor1

 

 
A treia piatră de încercare, poate cea mai grea, cel puţin prin importanta istorie a 

textului şi a montărilor sale, este Livada de vişini. E puţin probabil ca spectatorii care intră în 
sala Atelier să nu vină cu o poveste a Livezii lor care să o preceadă pe cea a absolvenţilor. Iar 
dacă nu, cu atât mai bine, căci vor pleca de-aici cu un model de montare şi cu un model de 
interpretare. 

Actoriceşte, este un examen regal de joc stanislavskian care trece într-o cheie cu 
accente burlesc-groteşti în maniera lui Bulgakov şi se desăvârşeşte în stil Vachtangov. 

Regizoral, e ca mişcarea molatecă a unei dantele muiate în lumina abia dimineţii şi 
apoi speriată de frigul plecării. Nu e comedie, nu e tragedie. E trist şi vesel ca o oglindă. Dar 
nu soluţiile de mizanscenă se cuvin a fi dezvăluite acum, ci jocul tinerilor artişti. 

 
 

                                                           
1http://agenda.liternet.ro/articol/16643/Ana-Maria-Nistor/ReGala-Absolventilor-2013.html 
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O Ranevskaia cum n-am mai văzut demult sau poate am visat: Simona Grumezea are 
feminitate, eleganţă şi forţă; o uşurinţă formidabilă de a trece de la cochetărie la frenezie şi la 
disperare mută. Împreună cu Sergiu Costache, abia comic în neputinciosul Gaev, fantastul 
ridicol, actriţa face un cuplu care dă cheia de boltă a spectacolului. Trecutul care aşteaptă, 
suspendat în imponderabil, să nu dispară. 

Prezentul aşteaptă să se împlinească. Un 
Lopahin (Eugen Cozma) fascinat încă de Liubov 
Andreevna, sfios cu boierii, mitocan ajuns cu 
slugile, stângaci cu Varia, fericit dement, 
dansând ca un apucat pe cadavrul livezii. 

O Varia (Cosmina Stratan) cuminte şi 
apăsată de griji, o fată bătrână care aşteaptă să 
fie cerută de Lopahin sau să colinde mânăstirile, 
sau să se sfârşească odată cu licitaţia şi cei dragi 
să nu mai sufere! 

Viitorul aşteaptă şi el. Viitorul în buclă al 
eternului student Trofimov (Liviu Chiţu), 
frustrat şi stupid până şi în amor, viitorul incert 
al Aniei (Miriam Rizea), care face cadou Parisul 
pe traiul în baracă al lumii noi, viitorul de mai 
bine al slugii Iaşa devenită valet cu apucături 

franţuzeşti în nădragi ţărăneşti (Petre Ancuţa), viitorul fără viitor al Duniaşei (Arina 
Cojocaru), sedusă şi abandonată, al lui Firs (Ionuţ Iftimiciuc), mai mult ca trecutul, uitat în 
casa pustie. 

De nicăieri, din timp de poveste, Charlotta Ivanovna (Aida Avieriţei) face scamatorii; 
apariţie ciudată, enigmatică, dar cu slăbiciuni de femeie, fără vârstă, sortită să fie mereu 
singură, colorând societatea. 

Cade lumina. E seară. E frig. Se termină spectacolul, moare o lume şi odată cu ea, ei 
care... Să aplaud sau să plâng? Sau să visez că în ţara minunilor, într-un Chicago iluzoriu, al 
tuturor teatrelor, nişte tineri au găsit formula alchimică a Elixirului care te face Actor peste 
noapte. Iar livada e mereu în floare. Drum bun, dragii mei! 

 
P.S. Ca la liturghie, am pus seminţe de drag în toţi: Răzvan, Petre, Aida, Ana-Maria, 

Irina, Liviu, Arina, Andreea, Eugen, Paul, Anca, Cezar, Simona, Emilian, Simona, Ana, Vlad, 
Miriam, Alex, Rareş, Cosmina... Să încolţiţi! 

prof. univ. dr. Ana-Maria Nistor 
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Când teatrul contează. Fericirea din „Livada de vişini” la UNATC2

 

 
Sunt spectator înainte de orice.  

Iubesc teatrul şi ca în orice 
idilă uit prosteşte din când în când. 
Mă şi cert, mă şi înfurii, greşesc şi îmi 
pare rău, fac reproşuri, apoi, ca orice 
toană, trece ca o ploaie de vară şi 
rămâne prea-plinul unei poveşti 
frumoase. Şi parcă mă îndrăgostesc 
din nou mai tare şi iubesc mai cu foc 
şi timpul are răbdare cu mine. Stă pe 
loc. Iar eu îmbrăţişez cu tot sufletul 
meu un spectacol – „Livada de 
vişini” la UNATC.  

În Sala Atelier, unde masteranzii coordonaţi de prof.univ.dr. Tania Filip şi 
prof.univ.dr. Gelu Colceag i-au adus pe Liubov Andreevna, Gaev, Ania, Lopahin, Firs şi toţi 
ceilalţi, am uitat şi că le sunt colegă, şi că scriu cronică de teatru şi că afară e primăvară. Mi-
am amintit, în schimb, de ce iubesc teatrul. Pentru că mă costă. Pentru că nu e doar 
divertisment sau demonstraţie de talent. Contează! Respiră, trăieşte, te emoţionează şi te ia 
cu el de mână într-un conac rusesc. Şi pentru ceva timp ăsta e singurul lucru important – 
destinul oamenilor închipuiţi de Cehov. Ei sunt ai tăi şi tu de-al lor. Iar la aplauze, când se 
aprinde lumina şi creşte muzica, iar tu te ridici de pe scaun şi baţi din palme, lacrimile din 
ochii tăi şi cele din ochii actorilor înseamnă mai mult decât orice rând pe care l-aş putea scrie. 
A contat! Asta înseamnă pentru mine iubirea. 

Am văzut în primul rând o poveste. Dincolo de aprecieri riguroase, de păreri sau 
impresii. Da, pot să spun care scene au fost mai slabe, ce personaje au fost mai superficial 
rezolvate, unde a avut de suferit ritmul, etc. Dar la ce bun să arăt ce ochi critic am eu, ce 
raţională şi detaşată sunt? În primul rând că aş trăda cu neruşinare spectatorul din mine. 
Spectatorul care încă se mai bucură de teatru. Păstrez ca pe un suvenir de preţ acest colţ de 
suflet, care de prea multe ori e sufocat de suma observaţiilor supra-specializate. Şi când mi se 
oferă ocazia fericită de a-l cruţa, ar fi crud şi nedrept să îl reduc la tăcere. 

                                                           
2 Cronică preluată din revista Yorick http://yorick.ro/cand-teatrul-conteaza-fericirea-din-livada-de-visini-la-
unatc/ 
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Cheia montării este cât se poate de 
clasică. Cinstită. E cât se poate de sinceră, de 
fapt şi acesta ar fi cel mai frumos lucru cu 
care ar trebui să încep. Actorul şi personajul 
sunt eroii. Sintagma, banalizată prin repetiţie, 
„munca actorului cu sine însuşi” are greutate 
în acest context. Da, fiecare student are de 
forat în sine însuşi pentru a căuta emoţional şi 
raţional pârghiile care acţionează aceste 
destine. Apoi e condus cu grijă şi iubire de 
către profesorii coordonatori pe drumul spre 
adevărul scenic. Către relaţiile căptuşite de 
gând coerent, către intenţiile susţinute prin 
acţiune şi replică, „aici şi acum”-ul autentic 
generator de emoţie. Conţinut abundent care 
umple forma turnată de text. Totul are preţ. 
Mă costă pe mine în sală şi pe ei pe scenă. Aşa 
ajungem să avem lacrimi în ochi la final. Are 
loc o întâlnire între suflete, mijlocită prin 
talent, muncă, maturitate şi respect pentru 
profesie.  

Copiii de 23-24 de ani joacă profesionist. Unii nu au nici jumătate din vârsta 
personajului; asumarea şi înţelegerea situaţiei mă fac să nu îmi pese. Nu e nevoie de 
indulgenţa de a vedea un studiu al unor studenţi. Nu au nevoie de îngăduinţă. Doar de 
iubire. Iubirea de teatru, de oameni, de emoţie, de lacrimi şi bucuria de a te întrista pentru 
personajele lor. Eu m-am bucura t să  îmi fie milă  de ei – de toţi; de Liubov Andreevna 
(Simona Grumezea) cea ruinată, care îşi maschează cu exuberanţă naivă disperarea, de Ania 
(Miriam Rizea) cea dezarmată la început de drum, de Varia (Cosmina Stratan) cea umilită, de 
Gaev (Sergiu Costache) cel neajutorat, care îşi ascunde neputinţa în spatele vorbelor, de 
Lopahin (Eugen Cozma) cel crud, care îndură condiţia de a fi fiul tatălui său, de Trofimov 
(Liviu Chiţu) cel veşnic student stupid şi nefericit, de Charlotta Ivanovna (Aida Avieriţei) cea 
dezrădăcinată şi inutilă, de Epihodov (Rareş Florin Stioca) cel stângaci şi sincer, de Duniaşa 
(Arina Cojocaru) cea îndrăgostită, de Firs (Emilian Mârnea) cel loial, bun şi uitat, de Iaşa 
(Petre Ancuţa) cel mai bărbat decât este de fapt. O lume în descompunere – două realităţi se 
ciocnesc, niciuna nefiind mai rea sau mai bună decât cealaltă. Ordinea se schimbă, iar 
topoarele care taie livada nu sunt cu nimic diferite de nuielele de pe spatele iobagilor de 
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altădată. Trecutul faţă în faţă cu viitorul într-o secundă suspendată, înainte de plecare, când 
toţi stau pe geamantane negre. Boieri, slugi, arivişti, vinovaţi şi nevinovaţi în egală măsură. 
Prezentul doare mai tare decât orice amintire sau proiecţie. Fantomele trecutului sunt motiv 
de nostalgie, visele viitoare sunt speranţa care le dă puterea de a trăi încă o zi. Prezentul, în 
schimb, doare. Nu poate fi minţit şi nu cruţă pe nimeni. 

Atmosfera onirică, muzica, dansul, lumina şi vibraţia textului sunt piesele care 
întregesc tabloul de familie al actorilor. Simona Grumezea merită să devină o mare actriţă. 
Miriam Rizea e numai suflet. Cosmina Stratan are căldură şi umor. Sergiu Costache e un 
copil mare şi bun. Eugen Cozma e raţional şi visceral în acelaşi timp. Liviu Chiţu e matur şi 
lucid. Aida Avieriţei e spontană şi plină de energie. Rareş Florin Stioca e calin şi duios. Arina 
Cojocaru are carismă. Emilian Mârnea e atent şi echilibrat într-un rol de compoziţie. Petre 
Ancuţa e dezinvolt şi sigur pe el.  

Eu am aplaudat şi am plâns la „Livada cu vişini” pentru că am simţit cum topoarele 
care se aud nu taie lemnul unor pomi roditori, ci teatrul aşa cum îl ştiu şi cum îl iubesc eu. 

Teatrul aşa cum mi l-au arătat masteranzii UNATC. Prea-rarul teatru. E doar un gând 
care trece ca o fantomă prin livadă. Mi s-a părut. Glumeam. Aşa cum spune Liubov 
Andreevna. Sau poate e o părere de rău şi dorul după spectacole care să te facă fericit.  

prof. asoc. drd. Alina Epângeac 
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Experienţa mea în cadrul acestui 

spectacol a fost atât de bogată, încât nici nu 
ştiu cu ce să încep... Fiecare zi de repetiţii m-
a modificat într-un fel. Şi dacă mă gândesc 
doar la faptul că am început lecturile la 
“Livada de vişini” undeva prin martie-
aprilie 2011, iată că în acest moment, în care 
scriu aceste rânduri, se fac aproape 11 luni 
de atunci. Fără vacanţele de vară şi de iarnă, 
cumulat, ar fi cam 8 luni în total.  O perioadă 
destul de lungă, nu-i aşa?... 
“Livada de vişini” este ultima piesă a lui 
Anton Cehov. Apărută în acelaşi an în care 
moare dramaturgul - 1904. Acest lucru 
spune multe despre felul în care ar trebui 
analizată, studiată, “dibuită” până în 
profunzimi. E ca un testament al lui Cehov 
despre “dispariţia unei lumi”. E o piesă care 
abordează un subiect destul de greu de 
înţeles pentru generaţia noastră, post-
decembristă. Şi societatea rusă e una 

specială, greu de”simţit” cu adevărat. Tocmai de aceea, pe lângă scriitura în sine, pe lângă 
înţelegerea situaţiilor din piesă, ale relaţiilor dintre personaje şi a rolurilor, mi s-a părut în 
mod imperios necesară o analiză aprofundată a vieţii lui Cehov, dar şi a societăţii ruse 
afectată la acea vreme de “abolirea iobăgiei” în anul 1861. E vorba de proclamaţia 
emancipării ţăranilor iobagi prin dorinţa de a impulsionă creşterea industrială. Dar aplicarea 
defectuoasă a reformei a lăsat numeroşi ţărani liberi, dar fără pământ, şi pe deasupra, cu 
obligaţia de a-şi răscumpăra, pentru o perioadă de 50 de ani, libertatea. În timp ce boierii, 
stăpânii lor, au rămas ca nişte copii, bogaţi, dar orfani, incapabili să-şi drămuiască plăţile, să-
şi calculeze datoriile sau să-şi valorifice bogăţia pământurilor. Ceea ce a dus la un colaps 
total. Financiar, dar şi mental. Cam despre această diferenţă dintre clasele sociale ne vorbeşte 
şi Cehov în “Livada de vişini”. Iar la mijloc, între aceste două clase sociale, stă minunata 
“Livadă”, cu “grămezi albe de flori, un cer albastru…”, livadă în care Liubov Andreeavna 
Ranevskaia o vede pe mama sa plimbandu-se printre vişinii înfloriţi…  
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Deşi ar mai fi multe 
de spus, nu vreau să dezvolt 
subiectul. E atât de complex, 
încât tare mi-e teamă să nu 
“vorbesc vorbe”. Fiecare 
personaj al acestei piese este 
viu, real, adevărat, compus 
din carne şi oase, şi cu o 
“boală sufletească” 
specifică. Fiecare are câte o 
durere ascunsă, care, din 
când în când, în momente 
de criză, iese la iveală şi 
produce adevărate furtuni. 
Totul e paradox la Cehov, “cu un ochi râdem, cu altul plângem”, orice punct are un contra-
punct. O piesă, pe care sincer, am reţineri în a crede că o înţelegem la adevărata ei valoare. 
Trebuie, cu umilinţă, să acceptăm acest lucru.    

Echipa formată din studenţii anului II master, alături de câţiva nou-veniţi de la anul I 
master, este minunată, plină de “personalităţi accentuate”, uneori mai suntem egoişti şi 
individualişti, dar când energia grupului este conectată la aceeaşi lungime de undă, mi se 
face pielea de găină în timpul repetiţiilor.  

Îi sunt recunoscător doamnei Tania Filip care prin însăşi obârşia ei rusească, prin felul 
dumneaei slav de a simţi, ne-a îndrumat, către asumarea reală a situaţiilor din piesă, cu 
“adevărul nostru” simplu, dar nu simplist. De asemenea, coordonatorului de an, domnului 
Gelu Colceag, un om minunat, ca un bunicuţ, cu accese de duritate uneori, dar transmiţând 
dincolo de asta multă dragoste şi afecţiune. Deşi nu ar recunoaşte-o niciodată, cred că ne 
iubeşte enorm. “Găselniţele” sale, ne sunt de un mare folos. Dumnealui reuşeşte prin vorbe 
puţine să transmită multe... Şi nu în ultimul rând coordonatorilor noştri de la masterat, 
doctoranzilor Ana Covalciuc şi Alex Vlad, doi tineri care au făcut multe sacrificii pentru a ne 
fi alături, atât în momente de fericire, de descoperiri, dar mai ales, în clipele de criză... 
Aşadar, cum s-ar spune, e bine să fructificăm fiecare clipă alături de ceilalţi... Şi să fim 
deschişi şi umili în faţa domnului Cehov. 

Eugen Cozma - Lopahin, Iermolai Alexeevici  
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Elixirul 
de Mihai-Gruia Sandu 
 
Master Anul II, Arta Actorului 
Coordonator Proiect:  
prof. univ. dr. Mihai-Gruia Sandu 
Asistent Regie: drd. Ştefan Lupu 
Coregrafie: lect. univ. dr. Roxana Colceag 
Scenografie şi Costume:  
Măriuca Ignat, Master II Scenografie  
Light design:  
Lucian Moga, Master I Light&sound design, 
Alexandru Bibere 
Operator Sunet&Lumini: Alexandru Bibere 
 
Distribuţia: 
Giuseppina/Colombina - Aida Avieriţei 
Domenico/Arlechino - Liviu Chiţu  
Margherita/Isabella - Ioana Manciu 
Fabio/ Capitano - Sergiu Costache  
Carla (regizor, sufleur, pianist, autor) - Ana-Maria Bercu 
Mastino/Dottore - Cezar Grumăzescu  
Luciano/Lelio - Lucian Ionescu  
Federico/Pantallone - Vlad Pavel  
Gianluca/Pulcinella - Alexandru Sinca 
Paolo/Lelio - Pavel Ulici 
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Toată lumea crede că ştie ceea ce e Commedia dell’Arte când vine vorba despre ea. 

Dar când trebuie să o facem, să jucăm acest gen, se pare că nimeni nu mai ştie nimic, o 
amnezie profundă se aşterne peste tot. Commedia dell’Arte este un nume dat acestui gen 
abia  după  ce el nu s-a mai jucat, până atunci numindu-se comedia italiană, a sogetto, 
all’improviso. Fiind foarte curios cum anume a  fost reinventat genul după  o pauz ă  de mai 
bine de 200 de ani, prin ‘95 mi se pare, l-am întrebat pe maestrul Feruccio Soleri  (faimosul 
Arlecchino din spectacolul efigie al Piccolo Teatro di Milano, Il servitore di due padroni, în 
regia lui Giorgio Strehler, jucat din ‘47 şi până în prezent) cum au făcut să reinventeze genul 
şi răspunsul lui a fost foarte clar deşi nu pot să-l reproduc fidel: aveam tratatele, cronicile, 
compendiile, mărturiile şi mai ales gravurile. În rest a fost simplu ţinând cont că mecanica 
corpului uman este mereu aceiaşi.  

 Nu cred că genul la originile lui şi mai ales în momentul de maximă înflorire a fost 
aşa cum se crede astăzi unul al gestului exterior, neacoperit de trăirea emoţională interioară; 
nu cred că  o exprimare pur mimetică ar fi putut sta  în spatele succesului singurului gen 
teatral care a vieţuit aproape 3 secole cucerind întreaga Europa de la Paris la Moscova şi 
lăsând urme adânci în toată cultura laică europeană. Aşa că am procedat, ţinând cont de 
sfatul maestrului Soleri, la o reconstituire a genului dar nu neapărat în litera lui ci în spiritul 
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lui şi anume restaurând bucuria jocului, ludicul pur, explozia de viaţă a improvizaţiei, 
complicitatea cu publicul, aluzii la contemporaneitate, filonul frenetic al lui aici şi acum în 
detrimentul demersului prestabilit care conduce adesea spre un teatru mort. Nu vreau să 
mai enumăr acum dificultăţile întâmpinate pe parcurs, doar să amintesc că lupta cea mai 
grea a fost cu mintea celor nedispuşi să accepte rigorile genului şi fără îndoială trebuie să 
mulţumesc preţioaselor ajutoare, impecabila Roxana Colceag - coregrafie, Măriuca Ignat - 
scenografie, lui Ştefan Lupu – un poet al mişcării pe scenă şi grupului de studenţi care a 
rezistat până la succesul final şi a căror muncă ar merita dusă mai departe, poate 
constituindu-se într-o trupă permanentă. Tot ceea ce mai rămâne de spus sunt doar 
răspunsurile la întrebările celor ce au văzut deja piesa. Laude te cives! 

prof. univ. dr Mihai Gruia Sandu 
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Re(Gala) Absolvenţilor3

Un exerciţiu de Commedia dell'Arte condus de prof.univ.dr. Mihai Gruia Sandu, o 
explozie de râs, de energie, de culoare care pune sub lupa comicului câteva din întrebările 
amare ale omului recent. În rama de teatru-n teatru, o trupă de actori condusă de Carla 
Goldoni încearcă să joace o poveste ale cărei scene s-au încurcat. Dar nu-i nimic! Mergem 
înainte, pe fast-forward că n-avem timp, iar fiecare se descurcă aşa cum poate. Carla (Ana-
Maria Bercu), dramaturg, regizor, om-miniorchestră, autor factotum şi sensibilă la nevoie 
încearcă să dirijeze cum poate improvizaţia: amorezii (Ioana Manciu şi Pavel Ulici) îşi fac 
jurăminte de iubire că de aia li s-a dat textul pe care nu-l ştiu, Il Dottore (Cezar Grumăzescu) 
uită de ce intră în scenă, de ce iese din casă, din situaţie şi încearcă să fabrice miraculosul 
elixir. Pantalone îl vrea pentru că-l va face din bătrân tânăr, din urât frumos şi tot aşa... 
Pulcinella cel ghebos şi şmecher (Alexandru Sinca), Colombina (Aida Avieriţei) cea jucăuşă şi 
expresivă mască fără mască plus Arlechino (Liviu Chiţu) cel năstruşnic şi cu pas de felină îl 
vor şi ei. Il Capitano (Sergiu Costache) mai încurcă puţin lucrurile, preocupat să se înfăţişeze 
pe sine, în splendoarea-i spaniolă care nu ratează niciun prenume de la A la Z. Când actori, 
când mască, jucându-se excelent de-a dublul comediantului în şi în afara personajului, 
absolvenţii din Elixirul creează mai mult decât un spectacol. Ei devin, prin această strădanie, 

o trupă. Dell'arte.  

 

Finalul?...  
Ce contează?  
Să curgă tarantella! 
 
prof. univ. dr.  
                 Ana-Maria Nistor 
 

                                                           
3 http://agenda.liternet.ro/articol/16643/Ana-Maria-Nistor/ReGala-Absolventilor-2013.html 
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Să bem din „Elixirul” Commediei dell’Arte la UNATC!4

Spectacolul de Commedia dell’Arte regizat de Mihai Gruia Sandu şi Ştefan Lupu are 
o prospeţime extraordinară. Cei 9 masteranzi din anul II umplu scena cu atâta poftă de joc, 
încât ai impresia că zboară de la un arlechin la altul. Sunt tineri şi nebuni, se aruncă în acest 
exerciţiu cu toată inconştienţa creativă a actorului aflat la început de drum. „Carpe diem!”, 
„Ce-am avut şi ce-am pierdut”... totul de dragul publicului, până la ultimul strop de energie; 
dansăm şi cântăm trei zile şi trei nopţi dacă e nevoie pentru a vă face vouă plăcere, iubiţii  
noştri spectatori.  

 
E frumos la teatru! Râdem, ne simţim bine, ne molipsim de energie şi entuziasm, 

aplaudăm, plecăm acasă zâmbitori şi bine-dispuşi. Din păcate nu am prea des acest prilej. 
Aşa că atunci când se întâmplă abia aştept să spun mai departe. Simt că fac un cadou de 
suflet atunci când pot bucura pe cineva cu o seară frumoasă la teatru. Dacă tot mi-am trimis 
toţi prietenii, amicii, colegii şi cunoscuţii la „Elixirul” de la U.N.A.T.C., de ce să nu legalizez 
în scris această recomandare călduroasă şi sinceră? 

                                                           
4 Cronică preluată din revista Yorick http://yorick.ro/sa-bem-din-elixirul-commediei-dellarte-la-unatc/ 
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Aşa suntem noi – rebeli, frumoşi, cu 
toată viaţa înainte, cu speranţe, cu talent, 
avem atât de multe să vă arătăm, să vă 
demonstrăm cine suntem şi ce putem deveni 
dacă aveţi încredere în noi şi veniţi să ne 
vedeţi. Acesta e sentimentul pe care îl am 
câ nd mă  gâ ndesc la  ei. Nu de dispera re a  
absolventului abandonat cu o diplomă în 
mâ nă  şi un CV pe ca re nu ştie unde să-l 
depună. Am văzut şi tineri îmbătrâniţi la 20 
de ani, care îşi asumă pecetea blazării şi 
depun a rmele înainte de a  încerca mă ca r să 
tra gă  cu ele.  Copiii pe ca re i-am văzut eu în 
Sala „Ileana Berlogea” la U.N.A.T.C sunt toţi 
numai iubire. Naivi şi buni, profesionişti, 
concentraţi, convinşi că locul lor e pe scenă, 
gata să depună efortul să ajungă actori 
adevăraţi. 

Canavaua gândită de profesorul lor 
Mihai Gruia Sandu le vine mănuşă. O 

înlănţuire de scene pline de umor, un ghem încâlcit de situaţii de Commedia dell’Arte – 
povestea e banală şi pe înţelesul oricărui preşcolar. Sarea şi piperul sunt tocmai 
improvizaţiile, micile mari accidente savuroase, intrarea şi ieşirea din convenţie, ruperile de 
ritm haioase care dau spectaculozitate şi sens unui exerciţiu deloc facil. Măştile Commediei 
dell’Arte nu sunt doar nişte tipuri recognoscibile prin costum, nume şi o trăsătură unică de 
caracter. Dacă nu ştii cum să joci acea mască, să porţi acel costum şi să pui carne pe 
caracteristica definitorie, impostura şi nepriceperea sunt foarte uşor de sesizat. Sinceritatea e 
prima condiţie pentru a putea aborda acest gen pe care unii îl consideră datat şi bun de 
păstrat doar între copertele cărţii de Istoria Teatrului Universal. Azi când Mary Poppins 
zboară peste capetele noastre pe Broadway sau când Cirque du Soleil face turnee în toată 
lumea.  Nu ne mai păcăliţi aşa uşor. De ce am mai râde la bastonade şi cu ce ne-ar mai amuza 
un Pulcinella cocoşat sau un Dotore infatuat? Suntem, doar, un public matur şi cult. Nu ne 
îmbătăm cu apă rece şi cu greu zâmbim când vedem o tumbă. Ei bine, când Arlecchino e ca 
pe arcuri şi Pantalone decrepit şi pervers, iar Lelio atât de profund-patetic în dragostea lui 
pentru Izabela râd. Nu ştiu de ce. Instinctiv. Uit şi că e o bagatelă şi că nu se cade să îi 
deranjez pe vecinii de rând cu volumul hohotului meu... e pe bune, pentru că aşa e şi pe 
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scenă. Fiecare gest asumat, fiecare poziţie studiată atent, fiecare tonalitate a vocii perfect 
controlată, sincronizare la secundă şi mai ales seriozitate de la un capăt la celălalt. Atunci 
când simţul penibilului e înlocuit de organicitate râde o sală întreagă. Când ne facem că şi  
luăm în uşor o comedioară puerilă pe care o umplem de cioace, să nu avem pretenţia de artă. 
Aceşti tineri inimoşi se iau foarte în serios şi, deşi nu am o secundă impresia că le e greu, 
simt orele de muncă din spatele acestei performanţe. 

Spectacolul se termină cu o sarabandă veselă, publicul aplaudă fericit, iar eu rămân 
cu câteva stop cadre vizuale şi sonore: răguşeala bătrânicioasă a lui Pantalone – Vlad Pavel, 
plăcerea nebună de a scârţâi din voce a lui Dottore – Cezar Grumăzescu, bucuria de a fi (şi 
atât) în toată splendoarea sa a lui Capitano – Sergiu Costache,  ochii măriţi a iubire veşnică ai 
lui Lelio – Lucian Ionescu, mofturile şi zâmbetul cu aparat dentar sclipicios al Izabelei – 
Ioana Manciu, feţele care se schimbă perpetuu pe chipul Colombinei – Aida Avieriţei, 
zâmbetul vioi şi năstruşnic al lui Arlecchino – Liviu Chiţu, cocoaşa pe care o poartă 
dintotdeauna şi elasticitatea lui Pulcinella cel când intrigant, când duios – Alexandru Sinca şi 
emoţiile stângace, febra, reacţiile vii, bâlbele furioase, candoarea ratării, entuziasmul 
succesului şi naivitatea ruşinată a Regizoarei/Autoarei – Ana Maria Bercu.  

Chiar e frumos la teatru! Atunci când e simplu, adevărat şi muncit. În fond, nu e 
deloc complicat să îi convingi pe spectatori – fii sincer sau măcar minte-i frumos. Ne 
mulţumim cu atât de puţin. Dar când puţinul devine prea-plin, convingerea se transformă în 
bucurie. Şi nu e nicio magie. E doar actorie! 

prof. asoc. drd. Alina Epângeac 
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Într-un fel, datorită spectacolului “Elixirul”, scopul acestui Masterat a fost atins... 

Înainte să dau la Admitere la Actorie, jonglam cu ideea de a merge mai departe la 
Conservator să-mi continui studiile cu pianul. Pentru că aveam frică de scenă şi implicit o 
nesiguranţă în mine, am găsit, paradoxal, în Actorie – colacul de salvare. Probabil că în 
subconştientul meu ştiam cum să înving propriile-mi frici. Astfel, datorită şi acestui 
spectacolşi a întâlnirii cu bunul nostrum profesor Mihai Gruia Sandu, am reuşit să-mi capăt 
încrederea în mine, să am curajul să stau în faţa unei mulţimi şi să ştiu că prin vorba pe care 
o spun cu încredere şi prin cântecul pe care-l îngân cu drag, îmi scriu propriul final fericit cu 
această facultate.   

Ana Maria Bercu - Carla (regizor, sufleur, pianist, autor) 
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Chicago 
de John Kander şi Fred Ebb 
 
Master Anul II, Arta Actorului  
Coordonator Proiect:  
prof. univ. dr. Gelu Colceag 
Coordonatori:  
lect. univ. dr. Mihaela Sîrbu - Arta Actorului 
drd. Vladimir Anton - Arta Actorului 
lect. univ. dr. Roxana Colceag - adaptare şi 
pregătire coregrafică 
drd. Nadia Trohin - pregătire vocală 
prof. univ. dr. Horea Murgu - Light&Sound Design 
lect. univ. dr. Ştefan Caragiu - Scenografie 
Decor: Toma Costin, Gabriel Ranete (Master II 
Scenografie) 
Costume: Iulia Popescu (Master I Scenografie) 
Light&Sound Design: Drd. Daniel Klinger  
Sonorizare: Andreea Iacomiţă 
Lumini:Vlad Dragomirescu (Master I 
Light&Sound Design), Alex Bibere 
Operator Spot: Mitu Dumitraşcu 
 
Distribuţia: 
Velma Kelly - Andreea C. Hristu / Irina Cărămizaru 
Roxie Hart - Ana Odagiu / Arina Cojocaru 
Billy Flynn - Petre Ancuţa 
Amos Hart - Eugen Cozma / Rareş Florin Stoica  
Mama Morton - Simona Grumezea / Silvana Negruţiu 
Mary Sunshine - Emilian Mârnea 
Hunyak - Irina Cărămizaru / Andreea C. Hristu (Master II Arta Actorului) 
Maestrul - Răzvan Krem Alexe (Master II) / Andrei Huţuleac (Master I) 
June - Raluca Aprodu  
Mona - Mihaela Velicu 
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Annie - Alina Petrică 
Liz - Oana Puşcatu 
Kitty - Andreea Şovan 
Fred Casely - Alexandru Călin 
Poliţist, Procuror - Idris Clate 
Ziarişti: Bianca Popescu, Alexandru Călin, Idris Clate, Vlad Bîrzanu, Lucian Ionescu (Master I 
Arta Actorului) 
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Re(Gala) Absolvenţilor5

Tot cu muzici şi mişcare scenică, dar în cu totul alt registru, se joacă Chicago, 
musicalul care făcu săli pline pe Broadway şi în cinematografele din întreaga lume. Dacă 
mergeţi însă cu modelul văzut pe peliculă, s-ar putea să fiţi dezamăgiţi. Dar, dacă lăsaţi 
deoparte imaginea vedetei hollywoodiene s-ar putea să fiţi uimiţi: nu doar că se cântă live şi  
se dansează bine, mai mult decât atât, fiecare interpret, dincolo de schema impusă de acest 
tip de spectacol, încearcă să-şi individualizeze cât mai mult personajul. Fie că vorbim despre 
cuceritoarea apariţie a Silvanei Negruţiu în Mama Morton (mult prea puţin distribuită în 
Gală, ca şi Răzvan Krem Alexe, mai mult decât confirmat amfitrion), despre inocenţa 
perversă a lui Roxie (Ana Odagiu), despre şmecheria pragmatică şi sexy a Velmei (Irina 
Cărămizaru), despre nepăsarea afişată a avocatului şarmant şi vânător de succes (Petre 
Ancuţa), de stupiditatea şi credulitatea soţului înşelat (Eugen Cozma) ori de micile roluri de 
coloratură. Toţi reuşesc să dea câte o tuşă specifică, să fie o apariţie pe care o remarci, chiar 
dacă subsumată întregului. Şi încă n-am pomenit de a doua distribuţie! Mergeţi să-i vedeţi, 
dar nu comparativ, ci precum Columb în faţa Americilor. 

prof. univ. dr. Ana-Maria Nistor 
 

 

                                                           
5 http://agenda.liternet.ro/articol/16643/Ana-Maria-Nistor/ReGala-Absolventilor-2013.html 
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Talent în ritm de musical la UNATC. Bine aţi venit în CHICAGO!6

În ritm vioi de rap începe o poveste 
 

Cu sânge pe pereţi vărsat de nişte fete, 
Care din închisoare ajung direct pe scenă;  
Dansează, cântă bine, dar viaţa e obscenă. 
Trebuie ca mai întâi s-omoare un bărbat, 
S-ajungă după gratii, să-şi ia un avocat: 
Bill Flyn pe al său nume, un nume renumit, 
Care pe orice fată o transformă-n mit 
Cu ajutorul Mamei Morton cea rubicondă, 
Care din zeghe face cea mai tare modă. 
Ei ştiu cum să îţi pună figura în ziare 
Şi orice crimă nouă este o provocare 
Din care ies vedete în paşi uşori de step 
Bătuţi de o copilă ce strigă tare „Help”, 
C-un teanc de bani în mână 
Şi-un soţ cam prost de bun – 
Aşa e dragul Amos, credeţi-mă când spun 
Că Roxie Hart îl joacă pe degete pe fraier, 
Iar când se liberează aruncă scena-n aer 
Cu Velma Kelly-alături, ce dublu act picant 
Ne prezintă-n versuri Maestrul cel galant 
Cu frac, joben şi converşi, în alb şi negru tot, 
Ne bagă-n atmosferă şi-n lumină de spot 
Pentru o oră plină de cântec, dans şi şarm, 
C-aşa e în CHICAGO – oraşul de vacarm! 

Am ieşit din sala de spectacol cu atâta entuziasm şi energie, aproape că am dansat 
fredonând „All That Jazz” până acasă, apoi mi-am trezit vecinii cu „Cellblock Tango”… nu 
îmi puteam începe cronica doct şi steril. Cu rime împerecheate şi beat sacadat de rap mă 
apropii, parcă, încet-încet, de savoarea spumei artistice pe nume „Chicago” – musicalul 
realizat de masteranzii UNATC Bucureşti coordonaţi de regizorul Gelu Colceag. Şi pentru că 
nu are niciun rost să amân pentru concluzie aprecierea sinceră pentru acest spectacol, voi 
declara aprioric, urmând să argumentez succint: am asistat nu doar la cel mai bun specacol al 

                                                           
6 Cronică preluată din revista Yorick http://yorick.ro/talent-in-ritm-de-musical-la-unatc-bine-ati-venit-in-
chicago/ 
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UNATC (cel puţin din ultimii şa se ani),  da r şi la  cel ma i bun produs al entertainment-ului 
autohton. 

Când eram întrebată de un spectacol bun, relaxant, care să bucure toată familia, 
ezitam şi găseam o soluţie de compromis. „Chicago” se potriveşte mănuşă oricărui spectator 
care vrea să se simtă bine la teatru, vizionând şi ceva de calitate. Apoi, mitul conform căruia 
absolvenţii de actorie nu pot juca decât stanislavskian, nu ştiu să se mişte pe scenă, nu au 
glas, nu se aud în sală, sunt trăirişti, joacă doar micul adevăr, nu ştiu să poarte un costum şi 
câte alte defecte mai mult sau mai puţin justificate, se spulberă ca un vis urât cu această 
demonstraţie de forţă. Nu doar că ştiu să cânte – fără să falseze, să danseze – fără să gâfâie, 
să joace la persoana a treia – cu umor, să bată step – fără să se împiedice, dar o fac cu atâta 
lejeritate, strălucire şi bucurie, încât e imposibil să nu te contaminezi de tinereţea şi aplombul 
lor. Reuşita e cu atât mai importantă cu cât miza nu era una obişnuită. „Chicago” nu e doar 
încă un spectacol de Master. E un musical celebru, toată lumea ştie filmul şi îi iubeşte pe 
Richard Gere, Rene Zellweger şi Katerine Zeta Jones, fredonează melodiile, are pretenţii. 
Aceşti copii aveau de spălat de pe retină amintiri şi imagini bine înrădăcinate, trebuiau să 
înlocuiască vocile recognoscibile ale starurilor americane cu glasurile lor încă anonime. 

363



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                         Performance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu doar că au reuşit să mă facă să îi uit pentru câteva ore pe americanii celebri, dar 
mi-au resetat limbajul; chiar dacă „Zăpăceşte-i rău” nu sună la fel de percutant ca „Razzle 
dazzle them”, s-a fixat în spatele timpanului cu aceiaşi obstinaţie. „S-au repezit după pistol” 
e chiar mai viu şi mai activ decât „They both reached for the gun”.   

Interpretarea completează performanţele vocale, iar actoria îşi spune cuvântul; nu 
doar asculţi un hit, ci admiri un personaj care spune o poveste cântând. Coregrafia este cea 
originală, adaptată, în schimb, de Roxana Colceag pentru numărul nu atât de impunător de 
interpreţi. Cu 20 de tineri poţi obţine acelaşi efect realizat cu fum, lumini, balet, orchestră, o 
scenă imensă, maşinării complicate, costume scumpe şi mulţi bani. Spectacolul e numai 
suflet de la un capăt la altul – pasiune susţinută de munca unei echipe profesioniste care a 
avut grijă ca studenţii-actori să îşi poată valorifica talentul: Mihaela Sîrbu şi  Vladimir Anton 
– Arta Actorului, Roxana Colceag – Adaptare şi pregătire coregrafică, Nadia Trohin – 
Pregătire vocală, Horea Murgu – Light&Sound Design, Ştefan Caragiu – Scenografie. 
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Distribuţia este dublă şi propune abordări diferite ale rolurilor principale. Alegerea 
echipelor a fost foarte echilibrată, în aşa fel încât personajul să beneficieze fie de o voce 
puternică, fie de o interpretare mai nuanţată. În rolul titular, Ana Odagiu şi Arina Cojocaru o 
împart pe Roxie Hart – într-o seară, îndrăzneaţă, periculoasă şi uşor obraznică, apoi cuminte, 
sperioasă şi letal de dulce. Velma Kelley – Andreea Hristu/ Irina Cărămizaru: sexy, cu stil,  
lipici la public şi voci bune. Billy Flyn – Petre Ancuţa; în afară de calităţile vocale 
remarcabile, carisma personală şi nonşalanţa avocatului versat transpar din jocul lejer şi 
aerul bonom al tânărului creţ care priveşte pe sub sprâncene cu încrederea Marelui Păpuşar. 
Amos Hart – Eugen Cosma/ Rareş Florin Stoica. Dacă pentru primul statura şi fizionomia 
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sunt cartea de vizită ideală a personajului, pe Rareş îl vezi ca fiind de celofan prin relaţiile pe 
care le construieşte, emoţia songului pe care îl interpretează sensibil şi candoarea omului 
bun. Mama Morton – Simona Grumezea / Silvana Negruţiu; personajul perfect acoperit în 
ambele distribuţii. Abordări diferite, dar la fel de viabile şi de antrenante. Silvana e 
“matroana” plictisită care le-a văzut pe toate şi se amuză de fetele credule pe care le 
“păstoreşte” şi cântă ca pe Broadway de bine, iar Simona e o “Mama” uşor distrată, etilică şi 
frustă care nu are chef şi timp să îşi alinte “copilele” şi interpretează songul cu farmec 
personal. Mary Sunshine e supriza spectacolului – Emilian Mârnea într-un travesti asumat, 
ironic, interpretat cu o tehnică bine stăpânită şi mult umor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pleci acasă gândindu-te că, totuşi, “E un strop de bunătate în orice om” şi asta doar 

datorită bucuriei cu care cântă în falset Emilian, de sub peruca blondă, de pe pasarela 
suspendată, în lumina spotului de urmărire, acest refren vesel şi optimist. Maestrul – Răzvan 
Krem Alexe/ Andrei Huţuleac. Celebrul raper e la el acasă când dă drumul flowului ritmat 

366



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                         Performance 

 

 

şi ridică sala în picioare cu energia debordantă, în schimb Andrei e clownul cu faţă albă, 
sensibil şi emotiv care porneşte timid şi ajunge la final să concentreze toate privirile în scena 
procesului. Restul distribuţiei cuprinde colegi inimoşi din care vreau să îi menţionez alături 
de Alina Petrică, Oana Puşcatu, Andreea Şovan, Bianca Popescu, Vlad Bîrzanu, Lucian 
Ionescu pe Idris Clate şi Alexandru Călin, care te fac să îi priveşti mai mult decât pe ceilalţi 
atunci când dansează, şi pe Raluca Aprodu şi Mihaela Velicu care din câteva replici, cu 
fiecare reacţie şi gest îţi atrag atenţia de fiecare dată când sunt pe scenă. 

Această experienţă frumoasă intitulată “Chicago” nu poate funcţiona ceas fără echipa 
din spatele scenei: Decor: Toma Costin, 
Gabriel Ranete, Costume: Iulia Popescu, 
Light&Sound Design: Daniel Klinger, 
Sonorizare: Andreea Iacomiţă, Vlad 
Dragomirescu, Operator Spot: Mitu 
Dumitraşcu. Am vrut să îi amintesc pe toţi cei 
care au lucrat la această realizare a Şcolii 
Masterale din cadrul U.N.A.T.C. pentru că 
personal am primit-o ca pe o sărbătoare – este 
genul de spectacol la care revin atunci când 
vreau să mă bucur la teatru şi ştiu că nu dau 
greş. În condiţiile oferite de şcoală, într-o 
etapă intermediară a dezvoltării lor ca artişi, 
toţi aceşti tineri îşi ating maximul de 
potenţial. Fără decoruri soficticate, ci cu 
soluţii simple şi de efect, cu minimul necesar 
aş putea spune, reuşesc să ofere o stare de 
bine unei săli întregi. Teatrul e şi bucurie, din 
când în când. 

 
Chiar încercând să mă obiectivez mai mult decât simt nevoia şi nu pot găsi 

“şuruburi” lipsă şi nici nod în papură. Sau poate că nu vreau. Prea rar am ocazia să zâmbesc 
din toată inima şi să aplaud în picioare la finalul unei seri. Felicitările vor ţine loc de 
nemulţumiri de data asta. Aşa că, mulţumiri din partea unui spectator fericit! 

Alina Epângeac 
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Cum vă place 
de William Shakespeare 
 
Master II Arta Actorului  
Coordonator proiect:  
conf.univ.dr. Liviu Lucaci  
 

 
 
 
Asistent: Drd. Ioana Barbu. 
Coregrafie: Drd. Valentina de Piante 
Niculae. 
Scenografie: Chris Burlacu, Rodica Ştirbu. 
Linie melodică şi concept instrumental live: 
Pavel Ulici. 
Light design: Alexandru Bibere, Radu 
Barbu, Alexandru Baltă. 
Sound design: Daniel Meşteru. Proiecţie: 
Ştefan Schultz. 
 
Distribuţia: Pavel Ulici, 
Ana Maria Bercu, Silviu Mircescu  
Vlad Pavel, Lucian Ionescu  
Ciprian Almăşan, Alexandru Sinca 
Idris Clate, Cezar Grumăzescu  
Alexandru Sinca, Ciprian Almăşan  
Idris Clate, Ioana Manciu  
Silvana Negruţiu, Irina Cărămizaru  
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Folk în pădurea din Ardeni…7

Într-o primă variantă de distribuție, cu Ioana Manciu (deja cunoscută pentru partitura 
din „Jocuri în curtea  din spate”) în rolul Rosalindei și Silvana Negruțiu în Celia ,  „Cum vă 
place” lasă gustul amărui al iubirii care face răni adânci, chiar și atunci când fericirea bate la 
ușă. Ioana Manciu creează o Rosalinda interiorizată și tristă, care-și plătește fericirea cu 

 
Rock și sunete puternice, stridente, de chitară electrică. Cel mai bun „decor” pentru 

Palatul uzurpatorului din „Cum vă place”. Cântece dulci-amare, folk și veselie idilică… un la 
fel de bun „decor” pentru pădurea din Ardeni. Între aceste două lumi masteranzii anului II, 
Arta actorului, construiesc arhitectura complicatelor iubiri dintr-una dintre cele ma i 
frumoase piese ale lui Shakespeare. 

 Coordonatorul proiectului, Liviu Lucaci, creează un spațiu atât de potrivit pentru a-i 
pune în valoare pe actori și fiecare dintre ei realizează partituri bine și foarte bine 
individualizate. Și, poate cel mai important dintre toate, „Cum vă place” propune o 
frumoasă contemporaneizare a textului, în sensul cel mai profund și mai adevărat al 
termenului. Nu despre personaje în blugi și cu telefon mobil vorbim, nici despre laptopuri și 
multinaționale, ci despre un fel cu adevărat contemporan cu noi de a  înțelege și de a rosti 
replica, de a vorbi despre și a înțelege iubirea, de a se şi ne juca de-a iubirea. 

                                                           
7 http://yorick.ro/folk-in-padurea-din-ardeni/ 
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lacrimi și sfâșieri, în ochii căreia 
primăvara înflorește greu. 
Neîncrederea în iubire, în viață, 
în oameni, nu este o joacă, ci mai 
degrabă o traumă pe care i-a 
lăsat-o viața la curtea celui care 
i-a uzurpat tatăl și pe ea  a  
alungat-o a cum în lumea  cea 
mare. Pe scheletul neîncrederii 
deloc copilărești înflorește încet 
și printre lacrimi povestea ei cu 
Orlando. Așa e Rosalinda Ioanei 
Manciu… Iar relația ei cu atât de 
firesc copilăroasa Celia, atât de 
feminină și de caldă și dulce, cu 

gesturi niciodată căutate, cu o rostire impecabilă a versurilor lui Shakespeare, este cu atât 
mai interesantă în spectacolul de la UNATC, pentru că lasă loc altor nuanțe. Iar cele două se 
joacă frumos cu doza personală de yin și yang, masculinitatea atât de subtil asumată de 
Ioana Manciu e completată impecabil de calda feminitate a Silvanei Negruțiu.  

Interesantă opțiunea protagoniștilor de a dezvolta jocul din pădurea din Ardeni 
dintre Rosalinda și Orlando chiar ca pe un joc, în care Orlando (Cezar Grumăzescu) se lasă 
păcălit de bunăvoie… știind/simțind că-n spatele tânărului păstor se află femeia căreia îi 
scrie versuri și le agață prin copaci. Un 
joc de-a v-ați-ascunselea cu dragostea, și 
vesel, și trist, în care la sfârșit, deși totul 
se termină cu bine, rămân multe semne 
de întrebare, frumos conturate de 
spectacol. Phebe e aruncată într-o într-o 
căsnicie cu un bărbat pe care nu-l 
iubește, Audrey și măscăriciul Tocilă 
rămân cu pecetea pronosticului lui 
Jacques: „traiul în veselie mai mult de 
două luni nu cred să ție…”, iar celelate 
două cupluri duc, și ele, tristeți mai 
adânci. 
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Interpretarea lui Alexandru Sinca în rolul Măscăriciului este bine dozată, păstrează 

echilibrul între comic și acid, iar Vlad Pavel în Jacques, un rol atât de ingrat și atât de ușor de 
ratat, realizează o mică performanță. Creează un personaj intelectualizat, cinic și sensibil în 
același timp, iar celebrul monolog „Toată lumea e o scenă…” are un farmec aparte în 
spectacol, ajutat și de ritmul de chitară al lui Pavel Ulici. 

O pată de culoare în spectacol este interpretarea Anei Maria Bercu în rolul lui 
Audrey, fata cu caprele. Un umor irezistibil și o mare capacitate de a construi de una singură 
o lume din câteva replici… 

Monica Andronescu 
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Shakespeare pe Massive Attack sau Atac masiv al masteranzilor - Cum vă place8

                                                           
8 http://agenda.liternet.ro/articol/16539/Livia-Stoica/Shakespeare-pe-Massive-Attack-sau-Atac-
masiv-al-masteranzilor-Cum-va-place.html 

 
Ce bine e atunci când poţi merge la o montare pe texte de Shakespeare care durează 

aproape trei ore şi să nu existe măcar un moment în care să te gândeşti dacă mai circulă 
metroul! Sau să verifici pe telefon cât e ceasul, estimând durata de concentrare la care trebuie 
să te supui (cu rugăminţi către providenţă să fie până într-o oră). Şi câ nd mai e şi 
Shakespeare, din a fi cazi direct în a nu fi, fără prea multe întrebări. 

Şi chiar dacă Shakespeare reuşeşte să facă până şi din cititor un spiriduş care sare din 
palat în pădure, topind unitatea de spaţiu şi timp, spectatorul se lasă mai greu cucerit de 
această convenţie, ca o Rosalindă îndrăgostită care doreşte să cuantifice dragostea, 
supunându-şi iubitul la diverse încercări pentru a-i măsura iubirea... În condiţiile astea, se 
spune că Shakespeare e contemporanul nostru? 
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 Prin urmare, avem nevoie de dovezi palpabile ca să credem un actor. Nu mai este de 
ajuns textul şi vocea. Vrem mai mult. Ca un actor dat pe silenţios, eventual şi cu o pungă pe 
faţă, care trebuie să vorbească cu trupul. Din acest punct de vedere, spectacolul Cum vă 
place beneficiază de o spectaculoasă componentă coregrafică, sub semnătura Valentinei de 
Piante Niculae. Alegerea inspirată a muzicii (Pavel Ulici, Daniel Meşteru), precum 
plasticitatea şi fluiditatea în mişcare a tuturor interpreţilor sunt de apreciat. Mi-au atras 
atenţia în mod deosebit Alexandru Sinca pentru muzicalitate şi expresivitate corporală şi 
Cezar Grumăzescu, pentru ritmicitatea mişcării. Recunosc, prima semi-observaţie pe care am 
făcut-o cu privire la spectacol a fost: "Măi, ăştia sunt dansatori?". A nu se înţelege că am 
desconsiderat jocul actoricesc, dimpotrivă, s-au remarcat pe acest plan Lucian Ionescu, 
interpretul lui Le Beau, Ciprian Almăşan şi Idris Clate pentru rolurile păstorilor, toţi 
masteranzi anul I Arta actorului. 

Lucian Ionescu construieşte un personaj consecvent, care se susţine de la început 
până la sfârşit, stârnind hohote de râs la fiecare apariţie. Inteligent construit, la graniţa între 
pederast şi metrosexual, fără accente grosolane de nici o parte, Le Beau este jucat foarte bine 
de Lucian Ionescu, care nu trivializează personajul, oferindu-i un caracter aluziv, atât în 
interpretarea textuală cât şi în mimică.  
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Este fabuloasă scena când acesta ajunge în pădurea Ardenilor în mantie şi pălărie cu voal, 
purtând o mănuşă de mătase până la cot, arătând mai somptuos decât ducele surghiunit. De 
altfel, costumele, semnate de Chris Burlacu şi Rodica Ştirbu (master II Scenografie), au redat 
foarte bine atmosfera pastorală a piesei, dominată de curteni travestiţi şi de ciobăniţe.  

 

Idris Clate, în rolul lui Silvius, transformă un personaj episodic într-unul extrem de 
comic, folosindu-se foarte bine de expresivitatea feţei şi de subtext. Nu în ultimul rând, 
Silvana Negruţiu (master anul II Actorie) se remarcă prin cum stăpâneşte rolul Celiei chiar şi 
în lipsa textului, sau mai ales în lipsa acestuia. Dă dovadă de un umor fantastic prin tăcerile 
de care ştie să se folosească cu măiestrie şi prin jocul actoricesc când plin de candoare, când 
de aciditate. 

Dintre componentele spectacologice, cea mai de impact a fost coregrafia, foarte bine 
pusă în valoare de către masteranzi, atât la nivel tehnic cât şi artistic. Cu toate acestea, am 
avut câteva nelămuriri în ceea ce priveşte începutul coregrafiei, unde deşi ideea 
metamorfozei din actor în personaj a fost vizibilă şi foarte de efect, nu a existat o distingere 
dramatică a rolurilor fiecărui interpret, astfel încât nu am înţeles dacă actul artistic făcea 
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referire la personajul fiecăruia ori la un personaj colectiv. Recuzita, alcătuită din pantofii 
diverşi de la buza scenei, păreau să indice prima variantă, a individualizării personajelor, în 
timp ce momentul de teatru-dans convergea spre un cumul de forţe şi de energii care se 
luptă pentru ca în final să se întrepătrundă sub un singur personaj colectiv, ca de pildă 
Căsătoria, personaj prezent în textul shakesperian. 

O altă observaţie legată de coregrafie este mica fragmentare între momentele dansate 
şi cele jucate, din pricină că nu au existat nişte delimitări clare în ceea ce priveşte personajul 
dansant al fiecăruia, motiv pentru care trecerile au fost uşor bruscate. 

În ceea ce priveşte componenta scenografică, decorul a fost constituit într-o manieră 
semi realistă semi simbolică, din nişte bucăţi uriaşe de pânză, iluminate, cu proiecţii pe 
alocuri, totul pe un fundal deşertic realizat pe fante. Deşi acestea nu au deranjat estetic, 
efectele de lumină creând o atmosferă selenară, nici nu şi-au demonstrat deplina utilitate, 
fără a avea o contribuţie semnificativă la regia spectacolului. 

În ciuda acestor mici inadvertenţe - părţi coregrafice confuze, unele a căror durată şi 
repetabilitate ar fi putut fi scurtate -, spectacolul nu a trenat, deşi a durat aproape trei ore; 
semn bun, de fapt, indicativul poate cel mai bun al unui spectacol reuşit în ziua de azi: să nu 
simţi că trece timpul. Şi într-un prezent unde telefonul mobil sau emailul îţi reamintesc 
constant timpul biologic de care dispui prin cât şi când, un spectacol care mă invită la cum 
îmi place sună a vacanţă exotică. Şi parcă altfel mă gândesc la metrouri.... 

 Livia Stoica 
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Cum aş putea să cataloghez experienţa mea la “Cum vă place”? Sincer nu ştiu cât de 

coerent ar fi răspunsul meu. Probabil că am trecut prin toate stările posibile la întâlnirea mea 
cu Shakespeare. Chiar dacă rezultatul a fost o apariţie scurtă în acest spectacol, realizez cât 
de mare a fost modificarea interioară şi cât de multe am învăţat privind, ascultând, făcând... 
Şi dacă apparent pentru unii, trec aproape neobservată pe durata reprezentaţiei, atunci voi 
spune cu un soi de ciuda t egoism, că-mi doresc şi pe viitor asemenea “apariţii invizibile”, 
dacă vin însoţite cu explozii puternice de cunoaştere de sine. Vă mulţumesc, domn’ profesor! 

Ana Maria Bercu 
 

Lucrul la acest proiect a fost și este pentru mine un declanșator de entuziasm ce m-a 
alimentat energetic pentru a lucra la încă alte 1000 de spectacole de teatru.Amprenta 
energetică ce s-a desprins în urma reprezentațiilor artistice e înca vie si plutește in sala I. 
Berlogea  chiar și după demontarea decorului. 

Și dacă înainte de această 
experiență nu eram convinsă ca îmi doresc 
să activez in acest domeniu, acum pot 
spune ca vreau să fiu scenograf! 

Secretul unei colaborari atât de 
fructuoase este ECHIPA, așa că tot ce mai 
am de adăugat este să îi enumăr și să le 
mulțumesc! 

Pavel Ulici, Silviu Mircescu, Vlad 
Pavel, Lucian Ionescu, Ciprian Almăşan, 
Alexandru Sinca, Idris Clate, Cezar 
Grumăzescu, Irina Cărămizaru,          
Ioana Manciu, Silvana Negruţiu, Ana 
Maria Bercu, Ana Odagiu, Liviu Lucaci, 
Ioana Barbu, Valentina de Piante Niculae, 
Chris Burlacu, Ştefan Schultz, Alexandru 
Bibere, Radu Barbu, Alexandru Baltă, 
Nona Oprişan, Liviu Tulei, Monica Panait 

Rodica Știrbu - Master 2 
scenografie 
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ZIC ZAC 
Un spectacol de Andrea Gavriliu  
rezemată de Ştefan Lupu şi Gabriel Costin 
 
Master Coregrafie An II 
Clasa prof. Univ. dr. Raluca Ianegic 
Asistent drd. Andreea Duţă 
Scenografia: Andreea Săndulescu 
Asistent scenografie: Alexandru Petre  
Light design: Alexandru Bibere 
Sunet: Alexandra Poiană 
Montaj video: Gabriel Costin 
Fotografii: Adi Bulboacă 
 
Distribuţia: 
Andrea Gavriliu 
Ștefan Lupu 
Gabriel Costin 
 
 
 „Zic Zac” este spectacolul generației 
mele. Vorbește despre etapele unei relații: simpatie și antipatie, porniri animalice și dezbateri 
filosofice, sensibilitate și cruzime, frici personale și nevoia de a ne găsi jumătatea. Toate 
acestea sunt înglobate într-o călătorie psihedelică plină de umor şi, mai ales, Muzică! 

El și Ea se găsesc într-un club în care se supun, fără să vrea, DJ-ului. Având ca temă 
principală influența muzicii asupra individului, se va urmări evoluția relației lor în funcție 
de ce senzații, stări și reacții le trezește fondul sonor. Prin urmare, coloana sonoră a 
spectacolului joacă un rol decisiv în traseul celor doi „clienți”. Controlată de către DJ, acest 
maestru de ceremonii ce se află într-o continuă metamorfoză – animalic, bufonic, diavolesc – 
muzica îi transformă în marionete ce nu-și mai pot controla pornirile. Se oprește muzica? Se 
simt descoperiți fără ea... Această serată le va scoate la iveală, rând pe rând, toate măștile 
afișate în societate, plăcerile vinovate, prejudecățile și fricile până nu mai rămâne decât... El 
și Ea. 
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 Traseul relației celor doi este 
inspirat din stereotipiile societății noastre. 
Pendulează între eschivări superficiale, 
orgolii absurde dar și nevoia de comunicare 
sinceră. Mai exact, El și Ea  încep prin a  se 
privi, apoi încercă să se impresioneze unul 
pe celălalt prin atitudini clișeistice. Ei duc la 
extrem comportamentul feminin, respectiv 
cel masculin întâlnit în cluburi, muzica 
devenind suportul unui ritual de 
împerechere animalic. Chiar și încercările 
lor de a  conversa  în momentele în ca re 
muzica dispare și liniștea îi stingherește 
sunt tot sub forma unor replici absurde: 
înșiruiri de formule de salut, urări, scuze, 
titluri de melodii cunoscute, onomatopee, 
citate, proverbe inversate. Așadar, ei sunt 
într-un continuu război sexual prin care 
încearcă să se domine unul pe altul. Chiar și 
atunci când muzica ajunge să-i „dezbrace” 
de toate măștile afișate iar ei își doresc, în 
sfârșit, să comunice sincer, DJ-ul continuă 

să îi provoace declanșând alte situații care să stârnească un nou conflict pentru a le exorciza 
cele mai adânci și ascunse frici. Abia după ce reușesc să parcurgă și acest „test” final, El și Ea, 
epuizați, pot fi cu adevărat împreună. 
 „ZIC ZAC” este un spectacol care transpiră – și la propriu și la figurat – energie 
explozivă, sexualitate, umor și sensibilitate care ne învață  că  dacă  ai carte, nu se face 
primăvară, că „Tăcerea este unul din argumentele cele mai greu de combătut”, că „Limba pe 
români îi încurcă-n gură” și că ne e frică de frică. Așadar, doamnelor și domnilor, dansați! 

Andrea Gavriliu 
 
ZIC ZAC – the power of music 

O unguroaică din Sfântu Gheorghe se sprijină pe un român din Sfântu Gheorghe. N-
are a face spectacolul ZIC ZAC, examenul de master coregrafie an II UNATC al Andreei 
Gavriliu cu povestea din Covasna. Dar ar reprezenta-o atât de bine! Aşa cum face şi proiectul 
ăsta. Însă, revenind la dans. 
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Un el şi-o ea îşi lasă corpurile ghidate de muzica dintr-un club. Pretext bun muzica 

asta ca să exprime îndrăgostire, iubire, ceartă, suferinţă, împăcare, zâmbete şi tristeţe; ca să te 
facă să îl accepţi pe celălalt aşa cum e, chiar dacă îi place să danseze pe manele, însă se  
înduioşează şi pe muzică clasică; ca să vezi cât de mult se poate undui Andrea Gavriliu, 
copil-balerină în Herr Paul-ul lui Afrim şi coregrafa lui Iulius Caesar, care sparge aerul în 
bucăţi cum alţii sparg seminţe; ca să te uiţi cruciş după mimica lui Ştefan Lupu şi dansul lui 
cu o cravată prinsă de un picior; ca să râzi în hohote când Edison are probleme cu 
electricitatea sau când DJ-ul supraponderal îşi încearcă norocul la femei; ca să îţi treacă prin 
cap partidele tale de sex când dansatorii stau pe scaune şi respiră sacadat, până explodează 
în ţipete animalice; ca să îţi spui mereu că trebuie să bei mai bine de doi litri de apă şi să nu-ţi 
mai fie frică de nimicuri care îţi ucid gândurile;  ca  să vez i ce greu se plimbă-n gură limba 
română şi ce uleioasă e cea maghiară; ca să cânţi la final pe ABBA şi să spui că ăsta e dans 
contemporan din care înţelegi ce vrei, dar care îţi bucură inima şi ochii. 
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ZIC ZAC e un spectacol cu vorbe aspre şi mişcări suple; e despre noi şi să nu vă fie cu 
mirare dacă o să vreţi să-l faceţi şi voi acasă. N-o să vă iasă, să nu vă frângeţi gâtul. Cred că 
cel mai înţelept ar fi să luaţi aminte din poveţele spuse şi să nu vă mai frângeţi inimile. 

http://gingergroup.ro/cronica/spectacole/zic-zac-the-power-of-music.html 

 
Zic Zac 
Dilema Veche: Care-i istoria spectacolului Zic Zac? 
Andrea Gavriliu: Am început să „visez“ la acest spectacol în urmă cu vreo patru-cinci ani. 
Pe-atunci, totul era la nivel de „flash-uri“, senzaţii, energie şi – cel mai important – muzică. 
Toate ideile s-au adunat în urmă cu doi ani, cînd le-am sintetizat, curăţat şi aşternut pe hîrtie 
sub forma unui proiect pentru admitere la masterul de Coregrafie. Odată intrată, am început 
treaba avînd povestea, coloana sonoră şi o idee scenografică. Ştiam că El avea să fie Ştefan  
Lupu, fiindcă sîntem prieteni din copilărie şi am terminat împreună actoria la Cluj, la 
profesorul Bács Miklós şi, deci, avem acelaşi limbaj scenic. În rolul DJ-ului ştiam doar că 
vreau un actor charismatic, clovnesc şi cu un fizic nu tocmai caracteristic unui spectacol de 
teatru-dans. Cînd Ştefan mi l-a prezentat pe Gabriel Costin, am ştiut că el este „alesul“. 
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Procesul de lucru a fost extrem de relaxant şi amuzant. Se simţea foarte puternic că 
lucrăm pentru un spectacol fix pe gustul nostru: nimic impus, forţat sau scremut. Ba chiar 
am picat de multe ori în extrema cealaltă: ne veneau atît de multe idei, încît pierdeam 
controlul bălăcindu-ne în gaguri şi îndepărtîndu-ne de poveste. Nebunia finală a fost 
punctată de către scenografa spectacolului, Andreea Săndulescu, pe care am întîlnit-o printr-
o minunată întîmplare şi care mi-a înţeles perfect visul, ba chiar l-a dus şi mai mult într-o 
fantezie psihedelică. 
Dilema Veche: Ce urmează? 
Andrea Gavriliu: În afară de cîteva proiecte în care sînt implicată în calitate de coregraf, sînt 
din nou în acel stadiu de „flash-uri“ pentru un nou spectacol. Tot ce ştiu este că de data asta 
nu voi mai fi interpret în el şi că încerc să mă curăţ de Zic Zac-isme. 
Dilema Veche: Pană atunci, unde poţi fi urmărită? 
Andrea Gavriliu: În Bucureşti – mai mult pe marginea scenei, numărînd paşii actorilor din 
Julius Caesar la Godot, în regia lui Eugen Gyemant, şi în Cartea Junglei la Teatrul „Ion 
Creangă“, în regia lui Octavian Jighirgiu. Ca interpret, fac parte din spectacolul de teatru-
dans al colegei mele de master, Loredana Nicola, numit Aparent o cină. 

Marius Chivu 
http://dilemaveche.ro/sectiune/zi-cultura/articol/zic-zacDilema 
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Aparent o cină 
 
Master Coregrafie Anul II  
Coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
asistent drd. Andreea Duță  
Coregrafia: Loredana Nicola 
Compozitor/Sound Designer:  
Theodor Bogdan Lancor 
Costume: Alina Ene 
Light Design: Alexandru Bibere 
Foto: Mihail Octavian Bratu  
 
Distribuţia: 
Andrea Gavriliu – master II coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Idris Clate – master I actorie 
Iaela Buldan – anul III coregrafie, coordinator prof. univ. dr. Sergiu Anghel  
Alexandru Apostol – anul II actorie 
Adrian Loghin – anul II actorie 
Loredana Nicola – master II coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
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„Aparent o cină”, surprinde autenticitatea vieţii, cu întrebările şi problemele ei asupra 
cărora suntem obligaţi să ne oprim, arătând spectatorului că şi el se poate confrunta cu 
aceleaşi probleme, că problemele lui pot fi şi ale noastre, ale tuturor, că realitatea exterioară 
poate să constrângă individul, să-l macine, să-l transforme, că dezacordul dintre viaţa 
exterioară/socială şi cea interioară/psihologică este marele generator de conflicte. 
Problemele personajelor sunt si cele ale noastre, desprinse din cotidian.  

Spectacolul încearcă să demonstreze că nu e nevoie de o gradare a elementelor de 
surpriză pentru a capta atenţia spectatorului, ci tocmai ancorarea în obişnuit, în contidian, 
este cea care-i conferă credibilitate, rezistenţă, durabilitate. 

Accentul este pus pe dezvoltarea problematicii cuplului, o ilustrare amplă a unui 
model feminin aflat într-o constantă opoziţie cu profilul masculin puternic. Cu o interpretare 
alunecoasă, cu schimbări bruşte de stări, nesigură pe sentimentele ei, evazivă, putând să 
provoace pasiuni, dar şi gelozii, personajul feminin este portretizat cu ajutorul unei largi 
game de emoţii. 

Firul acţiunii urmăreşte drama unui cuplu, relaţia dintre bărbat şi femeie, analizarea 
unui fel de deteriorare a relaţiilor umane. Este vorba despre o societate care se comportă 
aparent normal, dar trăile interioare pendulează între riscurile adevărului şi feţele 
autoamăgirii. Se încearcă crearea unei atmosfere Ibseniană şi Cehoviană, atât prin mişcare 
cât şi prin scenografia simplă dar sugestivă, care crează un spaţiu închis, având loc „Aparent 
o cină”, care generează o multitudine de întâmplări. 
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Nu ştiu 
De Andreea Belu 

 
Master Anul II, Coregrafie 
Coord. proiect:  
prof. univ. dr. Raluca Ianegic  
Spiridon Visuals: Ştefan Schultz/Mihai CIobanu  
Sound şi light design: Alexandros Raptis Scenografie: Chris Burlacu/Rodica Ştirbu Afiș și 
fotografii: Rareş Avram şi Florin Ghenade 
 
Distribuţia: 
Alexandra Bălăşoiu  
Alina Petrică  
Andreea C. Hristu 
Andreea Belu Diana  

 
 
 
 
 
4 fete ... încearcă 

să supravieţuiască.  
 

Lor şi celorlalţi, 
lumii imaginare din 
capul lor şi realităţii 

sociale în care s-au trezit 
că locuiesc. 
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Juriile Galei Absolvenţilor Licenţei UNATC 2013 
 
 
 
LICENŢĂ Arta actorului 
Rodica NEGREA – actriţă 
prof. asoc. drd. Maria ZĂRNESCU – critic de teatru 
Ana BULAI – psiholog 
George REMEŞ – actor 
Peter KEREK – regizor 
 
LICENŢĂ Regie şi Scenografie 
Marinela ŢEPUŞ – Director Teatrul Nottara 
Simona CHIŢAN – critic de teatru 
Ducu DARIE – regizor, Director Teatrul Bulandra 
Grigore GONŢA – regizor 
Cosmina ARDELEAN – scenograf 
 
LICENŢĂ Păpuşi şi Marionete 
Alexandrina HALIC – actriţă 
Daria DIMIU – critic de teatru 
Călin MOCANU – Director Teatrul Ţăndărică 
 
LICENŢĂ Coregrafie 
Simona ŞOMĂCESCU – coregraf, critic de dans 
Adina CEZAR – coregraf 
Ion TUGEARU – coregraf   
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Echipa de Organizare:  
 

Director: Maria ROTAR (An I Master Teatrologie) 
Director executiv: Raluca RĂDOI (An I Master Teatrologie) 
Producţie: Oana MEDREA (An I Master Teatrologie) 
Promovare & PR: Smaranda PASNICU (An I Master Teatrologie) 
Protocol: Lavinia ŞERBAN, Oana BOGZARU, Bianca TRIFAN, Andreea RUSCANU (An I 
Teatrologie) 
Maria SEICULESCU, Ana-Maria IORDACHE (An II Teatrologie) 
Grafică: Chris BURLACU (An II Mater Scenografie) 
 
Profesor coordonator drd. Alina EPÎNGEAC 
Consultanţi: prof. univ. dr. Adrian Ioan TITIENI 
                       prof. univ. dr. Ludmila PATLANJOGLU 
           conf. univ. dr. Paul CHIRIBUŢĂ 
                       conf. univ. dr. Carmen STANCIU 
 
Regizor tehnic şi programări spectacole: RODICA GĂUREAN  
Regizor tehnic sala „Ion Cojar” – „Palatul Naţional al Copiilor”: Alexandru NĂSTASE 
Regizor tehnic sala „Octavian Cotescu” – „Palatul Naţional al Copiilor”: Marian MOCANU 
Scenograf: Călin Vasilescu 
Tehnic: Paul Hâncu, Eugen Nicolae, Maria Tisăianu, Rodica Duruțea, Ștefania Mihalache 
Afiș: Dan Sadurski 
                     
Foto&Video: Lucian NĂSTASE 
Contabil şef: Emilia ALEXANDRU 
Şef administraţie: Monica PANAIT 
Secretar şef: Madi CODALBU 
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Clasa noastră 
de Tadeusz Slobodzianek 
Traducerea și adaptarea: Agneta Tamas 
Simona Măicănescu în colaborare cu Delia Herman și Diana Herman 
 
 
Licență Anul III, Arta Actorului 
Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni 
Coordonator proiect: Simona Măicănescu 
Regia: Simona Măicănescu 
Asistenți: Delia Herman și Alexandros Raptis 
Scenografia: Ruxandra Manolovici 
Pregătire muzicală: Diana Herman 
Muzica originală: Marius Sireteanu 
Light design: Alexandru Baltă 
Sound design: Daniel Meșteru și Marius Sireteanu 
Coordonator light și sound design: Horea Murgu 
PR, foto şi afiş: Delia Herman 
Regizor tehnic: Rodica Găurean 
 
Distribuția: 
Dora - Alexandra Buză / Gabriela Sandu 
Zocha - Ilona Brezoianu / Ioana Chițu  
Raselka - Mădălina Craiu / Deborah Feldman 
Jakub Katz - Ionuț Niculae 
Rysiek - Alin Stan 
Menachem - Andrei Cătălin 
Zygmunt - Costin Dogioiu 
Heniek - Dragoș Olaru 
Wladek - Iany Panait 
Abram - Alecsandru Dunaev 
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Clasa noastră (XIV Lecții despre Credință, Frică și Iubire) 

Un grup de copii. Cu toții în aceeași clasă: fete și băieți, catolici și evrei. Învață 
împreună, se joacă împreună, cresc împreună. Dar într-o bună zi, pentru lecțiile de istorie  și 
religie au de înfruntat realitatea: stalinismul, nazismul, discriminările, dogmele, 
nedreptățile.  Viața îi obligă  să  crea scă  prea repede punându-i la încercare: sà-și urască 
prietenul, să-și iubească dușmanul, să-și trădeze credința din frică sau din iubire. Să lupte și 
să moară pentru convingerile lor,  să trăiască cu speranța că nu-și vor pierde niciodată 
demnitatea. 

 Clasa noastră este o poveste despre  zece copii și destinul fiecăruia dintre ei de-a 
lungul a șaptezeci de ani de istorie. O piesă tulburătoare despre noi, oamenii și puterea 
sentimentelor noastre. 

Clasa noastră este despre: A-l iubi pe celălalt mai mult decât pe tine însuți și cu toate 
acestea să fii judecat și condamnat; Să trăiești într-o noapte ceea ce alții trăiesc într-un secol; 
Să treci de la ficțiune la autocunoaștere și invers; Să fii uman; Să întruchipezi lașitatea și 
onoarea, iubirea și frica în același suflet; Să nu privești niciodată înapoi; Să cunoști oameni 
care sunt diferiți de tine; Să exiști ca să fii ascultat; Să mărturisești și nu să te justifici; Să te 
manifestezi ca un animal și uneori să fii rațional; Să te joci de-a istoria; 

„Clasa noastră”, este unul dintre cele mai frumoase proiecte la care am lucrat pe 
parcursul celor trei ani de facultate. Un spectacol unde primează colectivitatea, şi nu 
individualitatea. „Clasa noastră” spune povestea a zece suflete, de la copilărie pană la 
maturitate. O poveste şocantă ce vorbeşte despre iubire, crimă, trădare. Pe langă întâlnirea cu 
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textul, o altă mare oportunitate a fost şansa de a lucra cu un mare om de teatru, şi anume, 
Simona Măicănescu. „Jakub Katz”, personajul pe care îl interpretez, se bazează foarte mult pe 
instinct. Un personaj carnal, care chiar dacă nu dispune din scriitură de o partitură mare, este 
cât se poate de ofertant pentru un student de anul III.  

Ionuț Niculae - Jakub Katz  

 
Clasa noastră - despre teatru și viață - un pleonasm acceptat?9

                                                           
9 http://societatesicultura.wordpress.com/2013/03/10/clasa-noastra-despre-teatru-si-viata-un-
pleonasmacceptat/ 

 
 Îmi place să cred că mergem la teatru ori de câte ori simțim dorul nejustificat de viață, 
pentru a vedea viețile pentru care nu avem curaj să riscăm sau sperând că vom dobândi în 
mod facil sfaturi și înțelepciune, fără a mai înfrunta greutățile care stau de obicei în drumul 
obținerii acestei maturității. Poate că teatrul nu e altceva decât viață și folosim termeni 
distincți doar pentru că, odată asumat acest fapt, am avea șansa și puterea de ne decide în 
mod conștient existența. Și omului îi e groaznic de teamă să își croiască singur viața în lipsa a 
ceea  ce numim destin. Cert este că  mergem la  un specta col de tea tru așteptând febril 
răspunsuri și plecăm de acolo cu și mai multe întrebări. 
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Recent am văzut la Teatrul Evreiesc de Stat, reprezentând spectacolul de licență al 

studenților de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, 
piesa Clasa Noastră. Poveste în XIV lecții (Nasza klasa), scrisă de dramaturgul polonez 
Tadeusz Słobodzianek. Acesta din urmă s-a născut în anul 1955 în Siberia. La scurt timp, 
familia sa se întoarce în Polonia, stabilindu-se la Białystok. În 1975 e admis la secția de Studii 
Teatrale a Universității Jagellonica din Cracovia, absolvind 4 ani mai târziu. După o perioadă 
în care va lucra drept critic de teatru, în 1980 debutează cu o piesă pentru copii Poveste 
despre un cerșetor și unmăgar (Historia o zebraku i osiołku). Cunoștințele sale teatrale vor fi 
completate cu studii de regie de teatru de păpuși. Experiența dobândită la diversele teatre 
din Polonia îl determină în 2003 să fondeze un Atelier Dramatic în Varșovia.  Inițial aflat 
sub autoritatea Teatrului Național, din 2005 Atelierul va trece sub auspiciile Societății 
Autorilor de Teatru, al cărui președinte este chiar Tadeusz Słobodzianek. Clasa Noastră a 
fost publicată în 2009, fiind inspirată de cazul pogromului din orășelul polonez Jedwabne. 
Subiectul tristului eveniment din 1941 are drept bază documentară scrierile istoricului Jan T. 
Gross și materialele publicate cu 10 ani înainte de Gazeta Wyborcza. La Jedwabne, 1600 de 
evrei au fost strânși în piața centrală și puși să plivească iarba crescută în crăpăturile 
pavajului cu lingurița, pentru ca apoi să fie înghesuiți într-un hambar în care în mod normal 
nu încăpeau mai mult de 700 de persoane și să fie arși de vii. 
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Dramaturgul polonez prezintă astfel povestea a 10 polonezi catolici și evrei din 

Jedwabne, începând cu anul 1925, cînd aceștia sunt copii și colegi de clasă. O atmosferă 
dominată de inocență, de prietenie și în care apar și primele 
raze de iubire. Urmează însă ocupația sovietică, apoi cea germană. Se pierde inocența, se 
nasc teama, dorința de supraviețuire și de libertate și cea numită la început clasa noastră 
devine tot mai mult clasa lor. Maturizarea copiilor intervine forțat, fiecare încearcă să 
supraviețuiască. Rolurile vor fi redistribuite, dispar prietenii și apar două noi categorii – 
trădători și salvatori. Situațiile în care vor fi puși vor fi de multe ori greu de înțeles, chiar 
ilogice: „Cât de absurd era totul. Fusesem cel mai bun din clasă…și uite-mă gata să mor în 
fața casei…fără să-mi amintesc legea lui Arhimede.” Pogromul – cu imaginile sale șocante 
„Oamenii au început să plângă, să se sufoce. Am scăpat copilul. Cineva mă călca în picioare. 
Am călcat pe cineva. Rysiek, de ce ?” – este punctul de cotitură pentru majoritatea 
personajelor. Acum se iau decizii tulburătoare, acum se schimbă sau se sfârșesc vieți. 
 Povestea continuă însă până în anii 2000, când ultimul dintre cei 10 își găsește 
sfârșitul. O dramă în care ingredientele sunt variate: prietenie, trădare, iubire și ură, 

393



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                         Performance 

 

 

antisemitism, stalinism și nazism, tinerețe și bătrânețe, singurătate, boală, resemnare. O 
dramă despre viață sau despre neînțelegerea ei, după cum ne mărturisește unul dintre 
personaje: 
„Erau atâtea de văzut la televizor. Documentarele cu animale erau preferatele mele. De fapt, 
căutam sensul vieții uitându-mă la emisiunile alea. Nu l-am găsit niciodată studiind 
oamenii… sensul vieții.”  
 Abia la final am realizat că în seara aceea de marți se întâlniseră cel puțin 3 clase. Era 
în primul rând vorba despre clasa celor 10 ale căror vieți captaseră atenția publicului. În plan 
secund și în a celași timp suprapunându-se acestora, se aflau și cei care interpetau. 
Spectacolul Clasa noastră. Poveste în XIV lecții a fost realizat de studenții UNATC din anul 
III, promoția 2012-2013, secția Arta Actorului, clasa prof. Adrian Titieni, regia fiind asigurată 
de Simona Măicănescu. A doua clasă era cea a actorilor, deci. Tineri, entuziaști, la începutul 
unei meserii în care vor putea trăi atâtea vieți câte își vor dori. Aflați la primul spectacol jucat 
în sala mare a unui teatru – în cazul de față, Teatrul Evreiesc de Stat – sală care, plină ochi de 
spectatori, numai mare nu părea. Au părăsit pentru o seară sălile UNATC, locul atât de 
familiar unde pasiunea lor a depășit stadiul de simplu joc copilăresc și a căpătat valoare de 
meștesug, și au venit să se prezinte. Au făcut-o frumos, oferind spectatorilor artă pură, 
necondiționată de material ci de visuri și de ideal. Nu în ultimul rând, era prezentă timid și 
clasa mea din liceu: câțiva colegi prezenți printre spectatori, ceva mai mulți absenți și unul 
dintre ei, coleg de bancă pentru o vreme, chiar pe scenă, printre actori, unind astfel cele trei 
clase din vremuri atât de diferite. 

Delia Tudor 
 
Jocuri periculoase10

 Se pare că necesitatea de a aborda, într-un fel sau altul, apăsătorul trecut recent 
devine una dintre principalele preocupări ale omului. Poate că nu a celor care au contribuit 
la crearea lui, ci mai degrabă a tinerilor care au crescut în atmosfera acelor tensiuni 
neprelucrate. Sau poate pentru simplul fapt că acest trecut începe, încetul cu încetul, să se 
prăbușească asupra noastră. Se întoarce atmosfera anilor ’30, ’40, ’50, zarurile au fost 
aruncate, iar toate acestea spulberă orice speranță pentru un viitor senin. Spectacolul "Clasa 
noastră" al Teatrului Katona și ”Sheriffuldin strada Dohány” al proiectului FÜGE surprind 
foarte bine necesitatea acestei confruntări, cu toate că nici pe departe nu reprezintă o grupare 
critică. România se confruntă și ea cu problema fenomenului numit trecut recent, mai mult, 
spectacolul ”Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” abordează cu 

  

                                                           
10 http://7ora7.hu/programok/a-mi-osztalyunk-2/nezopont 
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maximă seriozitate tratarea acestuia. În acest scop au ales și ei, cu multă băgare de seamă, 
drama lui Tadeusz Słobodzianek, "Clasa noastră". 
 Drama lui Tadeusz Słobodzianek, prezintă una dintre cele mai întunecate și ascunse 
perioade ale acestui trecut recent polonez. Comunitatea creștină al unui mic sat polonez își 
exterminase toată populația evreiască încă înaintea sosirii naziștilor. Nu e vorba aici doar de 
simplă omucidere, ci de ucidea compatriotului, vecinului, prietenului, tovarășului, iubitului. 
Apoi, istoria secolului al XX-lea i-a zdruncinat și pe polonezi, teroarea roșie, teroarea albă, 
cadre, oameni simpli care înghit veninul suferinței, aroganți și subjugați și nu în ultimul rând 
tăcerea care poate salva de la necazuri. Dar în realitate, tăcerea este aducătoarea celor mai 
mari necazuri. 
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Clasa pusă sub lupă de Słobodzianek cuprinde o mare varietate de tipuri umane care, 
ca în orice societate obișnuită, se iubesc și se urăsc între ei, ducându-și viața de zi cu zi într-
un mediu semi-idilic și relativ liniștit. Singurul element care poate perturba acest echilibru 
este istoria turbulentă: politica recompune cântecele de leagăn în marșuri patriotice sau chiar 
în jidani impuțiți – care cu toate că au rădăcini mult mai profunde, nu prezintă nicio 
importanță în ce privește subiectul. Pe tot parcursul piesei, Słobodzianek urmărește această 
clasă înzestrând-o cu aspecte neașteptate: avem un emigrant care, neștiind de situația prin 
care trece țara sa de baștină, corespondează cu colegii lăsați în urmă  încă  pe vremuri de 
liniște și pace – el nu înțelege și nici nu a re cum să  înțeleagă nimic din cele întâmplate în 
patria sa, avem un fugar fără trecut și fără viitor, avem o convertită devenită astfel ruinată, 
avem un visător cuprins de speranța că asemenea evenimente nu aveau cum să se petreacă, 
avem luptător și mamă iubitoare, avem laș, dar și neajutorat, apare preotul trădător și 
funcționarul viclean, dar firește, nu lipsesc nici cei care acceptă faptul că puterea politică se 
situează deasupra omului. Studenții bucureșteni nu numai că îi creează pe fiecare în parte, 
dar lasând deoparte orice fel de condamnare morală, analizează profund relațiile 
interpersonale, ceea ce le pemite creearea într-un spațiu lipsit aproape în toatalitate de 
decoruri, a unui mediu în care totul decurge de la sine spre o imposibilitate absolută. 

Spectacolul universității de teatru nu pare a fi nici impresia unui spectacol de licență, 
nici a unei „sarcini” obligatorii. Este o poveste pe tema holocaust în holocaust. Deși 
nefamiliar interpreților nici din punct de vedere spațial, nici temporal, totuși acești tineri 
reușesc să redea cu maximă veridicitate relația lor cu ceea ce interpretează. Regizoarea, 
Simona Măicănescu, nu a urmărit să prezinte întâmplarea, ci să o povestească de la 
începuturile ei frenetice până la o colectivă cădere în păcat, și stabilește relația de  
complicitate, activă sau pasivă, între membrii societății și evenimentele ce nu pot fi înțelese 
de mintea umană. Această viziune trece granițele unei oarecare povești despre holocaust 
căci, în cazul nostru, călăul conviețuiește cu victima, iar păcatul nu se săvârșește la comandă. 
Această trupă prezintă, în parte, soarta fiecăruia dintre complici începând din primul până la 
ultimul moment al ei, precum și modul în care a u fost nimiciți de greutățile existenței, 
indiferent de cât de implicați fuseseră în măcel. Nu asistăm la o călătorie melodramatică, 
sentimentele copleșitoare – a căror apariție este într-adevăr doar ocazională – au loc în acest 
spațiu teatral minimalizat, dar profund stilizat care își propune prezentarea fidelă a 
destinelor în defavoarea sentimentelor copleșitoare. Povestea nu reclamă efecte dramatice 
suplimentare, căci ne impresionează prin ea însăși. 
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 Spectacolul "Clasa noastră" al 
Teatrului Katona nu a participat la ediția 
de anul trecut al Festivalului POSZT cu 
toate că este un spectacol de excepție și 
zguduitor prin natura sa. Are însă darul 
de a ne călăuzi spre noi orizonturi unde, 
foarte probabil, am fi asteptați de 
fantomele trecutului. Noi nu intenționăm 
să participăm la asemenea experiențe. 
Noi urmărim să construim, în deplină 
tăcere, o lume nouă și mai frumoasă, sau, 
la drept vorbind, urmărim să facem orice, 
doar să nu fim mereu preocupați de 
faptele de care trebuie să dăm socoteală 
fie colectiv, fie individual. Și ce se naște 
din tăcere? Spectacolul trupei 
bucureștene ne oferă un splendid răspuns 
la această întrebare. Pe bună dreptate, 
acesta este un joc periculos. 
Zsedényi Balázs 
Traducere din limba maghiară - Agneta Tam 
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Kean 
după J.P. Sartre și W. Shakespeare 
 
 
Licență Anul III, Arta Actorului  
Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni 
Coordonator proiect: drd. Alexandru Pavel 
Regizor tehnic: Rodica Găurean 
 
Distribuția: 
Kean - Mihai Nițu 
Anna - Lia Gherman 
Salomon - Vladimir Albu 
 
 
 
 

„Atunci când trăiesc nu simt cu adevărat că trăiesc, dar atunci când Joc,  
                                              simt cu adevărat că Exist!”                          

                              A. Artaud 
Cum să facem să nu mai fim spectatorii propriei noastre vieți? 
Cum să devenim Oameni de Acțiune (Drama)? 
Astfel, ca răspuns, a apărut întâlnirea cu Shakespeare („a fi”/„a acționa”), cu Jerzy 

Grotowski (scosul măștilor) și cu Antonin Artaud (teoria dublului – actorul dublat de personaj: 
Kean/Hamlet; Anna/Ofelia; Salomon/Horațio). 

În realitate, un tânăr de condiție modestă poate fi Rege, doar devenind Actor – 
alegând „Calea Regală” drept rațiune de a ființa.  Această obsesie care l-a urmărit toată viața 
pe Kean, care i-a conferit integritate și demnitate umană, credință și dedicație față de profesie, 
dar totodată și o viață plină de lipsuri și suferință – sunt premisele de la care a pornit 
construcția acestui spectacol.  

Pentru a atinge „Nemurirea” este nevoie de renunțarea totală de sine – de 
Însemnătatea pe care o capătă personalitatea umană în memoria oamenilor cărora le-a 
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dedicat întreaga sa existență. Paradoxal, 
asta este contrar ideii de glorie, ideii de a fi 
celebru. În realitate, pentru a putea fi 
Cineva trebuie, să ajungi să fii un 
Nimeni... dar nu un Nimic... 

Marele shakespearean Edmund 
Kean, în plină glorie, descoperă că lumea 
îl apreciază și „iubește” nu pentru cine 
este el cu adevărat, ci pentru personajele 
pe care le-a întruchipat,  că va fi dat uitării 
imediat ce succesul îl va părăsi. Soluția 
este „anestezia percepției realității” prin viciu 
– doar așa viața poate deveni suportabilă 
pentru sensibilitatea și histrionismul 
artistului de geniu, doar așa poate rezista 
în scenă simultaneității de a fii om, actor și 
personaj. 

Rămas singur, abandonat de 
oamenii care odinioară îl adulau, Kean o 
descoperă pe Anna - ființă naivă, absorbită 
de mirajul scenei,  dar nu din dorința de a 
deveni celebră, ci din fascinația și 
dragostea autentică și dedicată pe care o 

are față de personalitatea artistului și omului Kean, cu voința de neclintit de a pune ordine în 
viața acestuia.  

Salomon, devotatul său sufleor și în același timp cel mai bun prieten, personaj lucid și  
profund ancorat în realitate, este antipod și paradoxal busola, punctul de reper la care Marele 
Actor se va întoarce mereu pentru a-și recăpăta echilibrul. 

Toate deciziile lui Kean sunt luate sub semnul Credinței în arta sa – de la care nu se 
va abate niciodată, indiferent de conjuncturile create. 

Spectacolul „Kean” este o pledoarie despre condiția Actorului și efemeritatea artei 
sale. 
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O anecdotã provincialã 
de Alexandr Vampilov 
 
 
Licenţã anul III Arta Actorului 
Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni 
Coordonatori proiect:  
conf. univ. dr. Mircea Gheorghiu,  
asist. univ. dr. Mihai Brătilă 
Scenografie: Roxana Irina Rusu 
 
Distribuţia:  
Potapov  - Vladimir Albu 
Victoria - Lia Gherman 
Kaloșin - Ionuț Toader  
Marina - Irina Antonie 
Kamaev - George Lepãdatu 
Rukosuev - Andrei Cãtãlin  
 

Autor al câtorva povestiri umoristice și a 
cinci piese de teatru, Alexandr Vampilov nu a fost 
acceptat în timpul vieții din cauza spiritului critic pe 
care l-a folosit în scrierile sale la adresa realităților sovietice.  

Totuşi, piesele sale au reușit să schimbe părerea și să convingă cercurile teatrale din 
marile orașe rusești de capacitatea autorului de a percepe necazul oamenilor și de a releva 
relațiile lor cotidiene, situațiile comice și absurde și dialogul viu. 

O anecdotă provincială pornește de la o întâmplare inedită. Totul se petrece într-o 
cameră de hotel din provincie. O tânără venită să se angajeze pe șantier, se cazează la hotel 
pentru o singură noapte, care se anunță a fi una „furtunoasă”. Din dorința de a-și ajuta 
vecinul, izbucnește o întreagã suitã de incidente.  
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Tânăra binevoitoare, vecinul pasionat 

de fotbal și administratorul „model”, care 
ține la regulamentul de ordine interioară, 
sunt un trio rusesc ce aprinde conflictul. Lor 
li se alãturã nevasta geloasă, amantul 
„inteligent” și tovarășul doctor-complice, 
care pun paie pe foc. O întâmplare plină de 
accidente, minciuni și suspiciuni, în care 
personajele sunt victime ale unui destin de 
un profund dramatism, dar pe care studenții 
reusesc sã o transforme într-un spectacol plin 
de umor. 
 

Atunci când realitatea vieţii este 
denaturată de fabulaţiile minţii, când 
incultura, rod al ignoranţei ne înconjoară 
pretutindeni se pot naşte tragedii, drame sau 
situaţii comice. 
Vampilov reuşeşte să transpună într-o 
situaţie comică povestea unui administrator 
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de hotel sordid din fosta URSS care, descoperind un „tovarăş” în camera unei „tovarăşe” 
după ora 11 seara, îl roagă să părăsească urgent „odaia de femeie” şi să meargă în camera lui. 
Acesta refuză să plece pentru că doreşte să asculte la radio un meci de fotbal important, 
radioul lui fiind defect. 

Administratorul nu-l crede, îşi imaginează că ar  e de gând să aibă o aventură cu fata 
şi, pentru că acesta nu dă semne că ar vrea să plece, îl ia la bătaie. 
Află  apoi că  cel pe care l-a bătut e „metranpaj”, dar necunoscând semnificaţia cuvântului 
intră la idei şi începe să creadă că are de-a face cu o persoană importantă. 

Îl mustră conştiinţa că s-a purtat urât, încearcă să afle cine e de fapt cel pe care l-a 
considerat „cel mult un învăţător”, iar lucrurile încep să capete accente dramatice pentru el 
atunci când îşi dă seama că nimeni dintre cei apropiaţi nu ştie semnificaţia cuvântului 
„metranpaj”. Nici măcar Andrei Vasilievici, cel cu două facultăţi, în care-şi pune toată 
nădejdea, nu-l poate ajuta aducându-l pe Kaloşin, personajul principal, în culmea disperării. 

Amintindu-şi că are un prieten care lucrează „pe salvare” îi cere ajutorul ca să 
simuleze că a înnebunit. 

Soţia lui Kaloşin, chelneriţă la restaurantul hotelului, îl prinde pe acesta în camera  
„tovarăşei” şi crede că are o aventură. Toate îi merg din rău în mai rău, iar după ce află că 
„metranpaj” înseamnă cineva de la ziar, posibil de la „IZVESTIA”, organul central al 
Partidului Comunist, apoi că ar fi chiar de la minister, Kaloşin face un infarct. 

Când toată lumea se aştepta să moară, 
sună telefonul şi află că metranpaj e de fapt 
meteur-en-page şi înseamnă zeţar. Supărat pe 
ignoranţa sa se decide să-şi schimbe locul de 
muncă la  cinematografie unde până şi femeia  de 
serviciu e om de cultură. 

Examenul de licenţă al studenţilor Ionuţ 
Toader, Lia Gherman, Vladimir Albu, George 
Lepădatu şi Andrei Cătălin încearcă să spună o 
poveste despre rigorile absurde ale 
comunismului, despre duplicitatea oamenilor, 
despre ignoranţă şi infatuare, despre 
promiscuitate şi superficialitate – toate „udate” 
din plin cu umor de cea mai bună calitate. 

Dacă au reuşit sau nu, vă invităm să 
vizionaţi spectacolul şi să vă spuneţi punctul de 
vedere.                conf. univ. dr. Mircea Gheorghiu
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Omul pernă 
de Martin McDonagh 
 
 
Licență Anul III, Arta Actorului 
Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni 
Coordonator proiect:  
asist. univ. dr. Ion Florin Grigoraș 
Scenografia: Cătălin Manea 
Foto & video and sound: Florina Dumitrache 
Light design: Andrei Raicu 
Sound design și afiș: Alexandru Badelita 
Regizor tehnic: Rodica Găurean 
 
Distribuția: 
Katurian – Rareș Andrici 
Tupolski – Cosmin Dominte 
Ariel – George Lepădatu 
Michal – Tudor Andronic 
 

Piesa Omul pernă mizează pe poezia ororii, a vulnerabilităţii rănite, pe emoţia 
viscerală a terorizării inocenţei. Un text liric constituit din multiple naraţiuni, Omul pernă 
funcţionează poetic. 

Katurian, autor de ficţiune, este intervievat în legãturã cu conţinutul sumbru al 
poveştilor sale. Încercând sã le salveze, aflã cã fratele sãu, Michal, este cel care pune în 
practicã scrierile lui. 

Spectacolul cuprinde o anchetă dementă căreia îi cad victimă scriitorul Katurian şi 
fratele său Michal, unul vinovat că imaginează crime inimaginabile, altul vinovat că le-ar 
experimenta. Umorul izbucneşte suculent, dar fără ostentaţie în fiecare scenă de la poliţie. 

Problemele sociale, relaţiile dintre pãrinţi şi copii, dar şi violenţa în familie sunt 
cuvintele-cheie pentru lumea creatã de autorul Martin McDonagh. 
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Ştirile de la ora cinci cu distribuţie Walt Disney - Omul pernă11

 Eroii lui Seneca în paşi de vals, Medeea recitând poezie şi Hannibal Lecter cântând la 
violoncel. Pe scurt, grotescul sublim. Atunci când râzi uitându-te la ştirile de la ora cinci, ai 

 
 - Cum ai omorât-o pe a treia fetiţă, Michal? A fost tot ca-ntro poveste? 
- Îhîm. 
- Care poveste? 
- Ai să te enervezi. 
- N-am să mă enervez. 
- Ai să te enervezi puţin. 
- Ca în ce poveste a fost, Michal? 
- Ca în... hmm... a fost ca-n...hm.. Micul Isus. 
- De ce tocmai aceea? 
- E o povestire bună. Eşti un scriitor bun, Katurian. Să nu laşi pe nimeni să îţi spună 
contrariul. 

                                                           
11 http://agenda.liternet.ro/articol/16708/Livia-Stoica/Stirile-de-la-ora-cinci-cu-distributie-Walt-
Disney-Omul-perna.html 
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zice că e ceva în neregulă cu tine, nu? Cum să te amuzi atunci când auzi cum un retardat a 
măcelărit trei copii? 

Textul lui McDona gh începe cu interoga rea  unui tip care scrie poveşti despre copii 
schingiuiţi. Tip pe care îl cheamă Katurian şi care are un frate retardat pe nume Michal. 
Michal este torturat de părinţii săi până la vârsta de şapte ani cu electrozi şi burghie. Un 
experiment pentru ca fratele său să devină un scriitor genial. Katurian începe să scrie poveşti 
despre copii schilodiţi la auzul ţipetelor fratelui său, ţipete pe care le crede înscenări de 
teatru ale părinţilor. Până la un moment dat. Când află adevărul şi îşi omoară părinţii. 
Michal citeşte povestirile lui Katurian şi decide să le pună în practică, omorând trei copii prin 
tortură. Katurian îşi sufocă fratele, îşi mărturiseşte crimele şi este împuşcat de poliţiştii care l-
au arestat. Asta e intriga. Probabil că acum, telespectatoarele fidele ştirilor de la ora cinci şi-
a r fa ce z ece cruci şi a r pune întreba rea  "Cine de de vină ?" De altfel,  este perfect logic să 
dezbaţi etica acţiunilor unui psihopat, nu? 
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Cu excepţia elementului de tortură, schema intrigii e destul de shakesperiană: ai făcut 
rău, plăteşti: Ţi-ai ucis părinţii, eşti împuşcat. Ai măcelărit copii, mori prin sufocare. Desigur 
că există şi o dimensiune metafizică, o psihologie a personajelor şi o justificare a 
comportamentului acestora, căci de n-ar fi, nu s-ar povesti. 

Cu toţii suntem adepţii moralităţii, chiar dacă nu mai trăim în Evul Mediu, şi ne place 
la nebunie să găsim vinovatul şi să-i punem tichia de nebun sau eticheta de criminal, aşa 
încât lipsa stereotipiilor fac un spectacol să fie numit în mod diplomatic prea modern. Din 
acest motiv am apreciat spectacolul Omul Pernă al studenţilor de la actorie anul III, respectiv 
Rareş Andrici, George Lepădatu, Cosmin Dominte şi Tudor Andronic: pentru simplul motiv 
că nu există prejudecăţi. Nici în construcţia personajelor şi nici în interpretarea lor. Astfel, 
Katurian (Rareş Andrici) nu este un scriitor maniac care scrie poveşti despre copii mutilaţi 
pentru că suferă de vreun traumatism interior culpabilizant, cum s-ar exprima psihologii. El 
scrie poveşti pentru că îi place şi nu ca să spună ceva. Este un idealist, un boem, un poet care 
habar n-are ce se întâmplă în lume; un fel de Prospero tânăr care stă tot timpul cu nasul în 
poveşti. Şi care află despre crimele comise de fratele său incidental: din ziare. Rareş Andrici 
reuşeşte un rol atât de uman încât începi să te gândeşti cu duioşie la toţi criminalii în serie 
din filme: Jigsaw este de fapt un megasensibil, iar Hannibal Lecter un copil maturizat 
prematur care cerşeşte afecţiune. 
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Fratele lui Katurian, Michal (Tudor Andronic), nu este un redus mintal care 

torturează din plăcere sau din răzbunare pentru că el însuşi a fost torturat, ci din simplă 
curiozitate copilărească; pentru a testa cât de posibile sunt poveştile fratelui său. Logica 
perfectă, aproape socratică, fac din Michal un personaj extrem de profund şi de comic la 
urma urmei. Nicidecum un autist care îmi provoacă milă sau cu reacţii de schizofrenic. Şi 
tocmai de asta îl cred. 

Cei doi poliţişti, Ariel (George Lepădatu) şi Tupolski (Cosmin Dominte) creează nişte 
tipologii reale şi extrem de actuale. Sunt fireşti şi comici, iar nu nişte giboni nazişti. 

 

 
Aşadar, un joc foarte natural şi o înţelegere foarte bună a personajelor, lucru 

demonstrat de construcţia inteligentă, fără prezumţii naive, a rolurilor. În concluzie, extrem 
de inspiraţi toţi actorii în alegerea unei linii comice de interpretare, fără puseuri de tragism. 
Cu toţii au demonstrat un joc actoricesc fin, dar puternic. Ca un parfum bun al cărui miros 
nu te izbeşte, ci lasă numai o dâră în spate. De altfel, folosirea comicului pentru a prezenta 
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ceva respingător, grotescul ca alternativă regizorală mi s-a părut o opţiune inteligentă şi 
totodată proaspătă din partea studenţilor: personaje extrem de umane şi de amuzante, pe 
ca re ajungea i să le înţelegi şi chiar să le îndrăgeşti, deşi erau cu toţii nişte demenţi cu 
probleme encefalice. Sub aspectul interpretării, nimic de reproşat. Ca un ghiveci cu gust de 
mousse de ciocolată: ingrediente grele, digestie uşoară. Doar că a lipsit frişca. 

 Nu fost vizibilă nota regizorală şi caracterul spectacular. Având în vedere cheia de 
interpretare, mă aşteptam la o scenografie mult mai ludică şi mai fantezistă, care să 
sublinieze grotescul înfăţişat prin actorie. Dacă tot avem ştiri de la ora cinci cu distribuţie 
Walt Disney, de ce nu l-aş vedea şi pe Michal în costumul lui Mickey Mouse? 

În altă ordine de idei, nu am regăsit interesul uman al spectacolului sau mesajul către 
public. Nu în sensul de morală cu iz creştin, ci de reflecţie. Textul are un potenţial enorm din 
punctul acesta de vedere, violenţa fiind un subiect extrem de actual. Din păcate, nu am 
descoperit o preocupare a studenţilor în acest sens, spectacolul mizând prea mult pe 
personaj şi prea puţin pe poveste. Deznodământul putea fi explorat din perspectiva 
spectatorului, inclusiv raportarea acestuia la spectacolul la care tocmai a asistat. Totuşi, râsul 
la auzul perversităţilor unui retardat sau a imaginaţiei sinistre a unui scriitor-oricât de boem 
şi de simpatic ar fi acesta - nu este dovada unui creier bolnav? E cathartic râsul, eliberator, 
dar poate ar trebuie să-mi dea şi de gândit dacă mă distrez atunci când găsesc poezie în 
ştirile de la ora cinci...  

Livia Stoica 
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Un copil torturat timp de șapte ani, noapte de noapte, de către părinții săi, o fetiță 
obligată să înghită omuleți din mere care conțin lame de ras, un băiețel că ruia i se ta ie 
degetele de la un picior și e lăsat să sângereze până moare, o fetiță crucificată și îngropată de 
vie, un polițist abuzat sexual de către tatăl său, în copilărie și care, acum, torturează cu 
frenezie orice suspect de agresiune împotriva copiilor ș.a.m.d. – cam ăsta e universul piesei 
despre care vorbim. Plecând de la o asemenea premiză dramaturgică, se poate încarna un 
fapt teatral de la care spectatorul să nu plece cu sufletul strepezit și cu o grimasă în colțul 
minții? E posibil ca, fiind martorul unei asemenea povești, să pleci acasă cu sufletul înnobilat 
sau măcar cu o reflecție nepesimistă despre viață? Și dacă această poveste ar începe, ca toate 
poveștile, cu „A fost odată, ca niciodată...‟, atunci cine sunt cei care vor „trăi fericiți până la 
adânci bătrâneți‟? Iată întrebările (provocările) la care am căutat să răspundem și, în același 
timp, pariul pe care ne-am propus să-l câștigăm! Și, după reacția, cel puțin a  unora dintre 
spectatori, se pare că l-am câștigat : „Nu știu de ce dar când vezi o piesă de teatru cu o așa de mare 
încărcătură emoțională, când ieși din sala de spectacol parcă ai ieșit dintr-o biserică unde ai plâns ore 
în șir în fața unei icoane. E același sentiment de ușurare, dar și de împuternicire. Parcă ești mai curat, 

mai liber, mai viu, mai capabil. Nu vreau să 
alunec într-un discurs filozofic, dar în cele 
două ore de spectacol am reușit să uit de viața 
mea din afara podului A de la UNATC, unde 
aproape că mă sufocam de căldură.‟12 Ca și : 
„Omul-Pernă, un spectacol care crapă de 
frumusețe. O frumusețe care izbucnește din 
viscere, dureros, trist, inocent, o frumusețe 
absolută, desăvârșită, clară, compactă.‟13

 Și sunt convins că motivul reușitei, 
atâta câtă e, rezidă în opțiunea pe care am 
făcut-o : aceea de a căuta umanitatea din 
spatele aparenței morbide, de a rezista 
ispitei spectaculosului și de a povesti 
simplu și curat povestea unor oameni, și 
nu a unor monștri. O opțiune aflată, de 
altfel, într-o fericită consubstanțialitate cu 
tipul de calificare profesională a 
studenților-actori: asumare, Adevăr-Situație-

 

                                                           
12 http://www.elenapelmus.ro/omul-perna-la-unatc/2013/03/07/ 
13 http://www.unaoarecare.ro/2013/02/09/omul-perna/ 
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Relație, personajele sunt în noi și tot restul „arsenalului‟. Drum greu și migălos, cu revelații și 
îndoieli paralizante, cu certitudini tonice și blocaje descumpănitoare. Ușor, ușor, însă, cei 
patru au descoperit împreună povestea lor – o poveste despre iresponsabilitatea imaginației, 
despre moralitatea schimonosită de obsesie și imoralitatea deghizată în probitate 
profesională, despre „răsturnarea de situație‟ ca ipostază banală a narațiunii vieții.  
 Câștigul cel mai mare, însă, este, cred eu, mentalitatea de „echipă‟ pe care am reușit 
să o inoculez mai tinerilor mei colegi. „Omul-Pernă‟ a devenit, astfel, mai mult decât un 
spectacol; a devenit un grup. Interesul real și pentru munca partenerului de scenă, nu numai 
pentru munca mea, montarea și demontarea împreună a spectacolului, „ritualul‟ spălării 
scenei cu mopul,  „ședința‟ de lucru de după  fieca re reprez entație, au devenit reguli 
coagulante care au topit carcasele, firești, de altfel, ale izolării profesionale.  

lect. univ. dr. Florin Grigoraş  
 
 
 

Pisica verde 
de Elise Wilk 
 
 
Licență Anul III, Arta Actorului  
Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni 
Coordonator proiect: Cristi Juncu 
Scenografie: Cosmin Ardeleanu 
Regizor tehnic: Rodica Găurean 
 
Distribuţia: 
Dani - Rareș Andrici 
Bianca - Deborah Feldman/Diana Roman 
Boogie - Andrei Cătălin/Mihai Cojocaru 
Robert - Andrei Cătălin/Anghel Damian 
Roxana - Irina Antonie/Alexandra Buză 
Flori - Iulia Ciochină/Georgiana Vișan 
 

“Ţi-ai imaginat vreodată o pisică verde? E o chestie cât se poate de frumoasă, crede-mă pe 
cuvânt. Nu ştiu cum să-ţi explic. Imaginează-ţi o pisică normală. Cu dungi sau simplă. Şi după aia 
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gândeşte-te la aceeaşi pisică, numai că verde. Dacă-ţi imaginezi ceva suficient de puternic, după un 
timp chestia aia începe să existe.” 
 

Pisica verde spune povestea a şase adolescenţi dintr-un oraş de provincie şi a unei seri 
de sâmbătă care le va schimba vieţile pentru totdeauna.  

Lumea lor înseamnă cartierul de blocuri din spatele combinatului, şcoala, primele 
iubiri şi clubul President, unde merg sâmbătă seara. Dar lumea lor mai înseamnă şi îngeri 
care beau vodkă, vrăji făcute la miezul nopţii, pisici verzi care apar în mijlocul intersecţiei şi 
pastile colorate pe care le înghiţi ca să uiţi. Este o lume din care părinţii lipsesc: fie sunt 
plecaţi la muncă în străinătate, fie n-au timp, fie copiii sunt nevoiţi să joace rolul părinţilor. 
Toţi adolescenţii din această poveste se refugiază în lumi paralele, care par mult mai 
frumoase şi mai suportabile decât cea în care trăiesc.  

Pisica verde spune o poveste de dragoste. Ca multe poveşti de dragoste din 
adolescenţă, e vorba despre o iubire neîmpărtăşită. 

Pisica verde spune o poveste despre o crimă. E o poveste pe care o ştim cu toţii: am 
citit-o în ziar sau am văzut-o la ştiri. 

În primul rând însă, piesa  vorbeşte despre puterea imaginaţiei cea care ne salvează 
de  lumea gri în care trăim. 

Elise Wilk - autoarea piesei 
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Tinerii din teatrul contemporan - Pisica verde14

Diana Roman: Textul este doar la a doua punere în scenă în România şi acesta e un lucru 
extraordinar. E ceva nou, necunoscut de marea majoritate a publicului şi aici avem un plus. 

 
Sabina Bălan: Ce este Pisica verde? 
Irina Antonie: Pisica Verde este un spectacol de licenţă. Domnul profesor Adrian Titieni l-a 
invitat pe domnul Cristi Juncu să lucreze împreună cu studenţii anului III UNATC la un 
proiect. Aşa s-a făcut un casting şi textul ales de domnul Cristi Juncu a fost acesta. 
Deborah Feldman: Pisica Verde este mândria, bucuria, nebunia, jucăria noastră şi 
spectacolul nostru de licenţă. A pornit ca un exerciţiu în şcoală, dar a fost de la bun început 
cu un picior în afară. Vrem să mergem cu Pisica până la capătul lumii. 
Sabina Bălan: Cum aţi ales textul? 
Irina Antonie: Textul l-a ales Cristi. Spectacolul Pisica Verde s-a montat şi la Tg. Mureş, el îl 
văzuse şi i-a plăcut. Cred că ni se potriveşte. 

                                                           
14 http://agenda.liternet.ro/articol/16300/Sabina-Balan/Tinerii-din-teatrul-contemporan-Pisica-
verde.html 
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Sabina Bălan: Cum a fost întâlnirea cu Elise Wilk, autoarea? 
Irina Antonie: Ne-am întâlnit prima oară cu Elise după o reprezentaţie. Eram emoţionaţi, 
schimbaserăm ordinea evenimentelor din textul scris de ea. Am băgat şi un cântec în 
spectacol, fiecare a adus ceva nou şi eram puţin îngrijoraţi de reacţia ei. Ne aşteptam să fie 
altfel, când am văzut pe hol o tânără de treizeci de ani, de statură minionă, şatenă, cu ochii 
mari, care ne zâmbea şi ne felicita. Păstrăm legătura, ne trimite adresele revistelor de teatru 
unde ne mai putem promova spectacolul, site-uri, festivaluri. Este o colaborare frumoasă şi 
ne-am împrietenit. 
 Diana Roman: Pe Elise o cunoşteam de pe facebook. Am cunoscut-o personal la premiera 
oficială a spectacolului. A fost... ciudat. În sensul bun al cuvântului. Aveam un sentiment 
ciudat de ruşine amestecat cu teamă. Mă gândeam cu groază să nu se supere că am mai 
schimbat pe alocuri textul, dacă mai recunoaşte piesa, dacă am respectat în linii mari 
intenţiile şi traseele create de ea prin scriitură ş.a. A fost foarte încântată. 
Sabina Bălan: Care credeţi că e cea mai tare chestie la spectacolul vostru? (Mie, de exemplu, 
îmi place foarte mult montajul de replici şi convenţia dintre voi şi faptul că începe foarte 
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uşor, ca o joacă, şi apoi ţi se trânteşte povestea despre moarte şi profilul criminalului. Dar 
sunt curioasă cum vede un actor, dinăuntru...) 
Irina Antonie: Cred că cel mai drăguţ moment este cel de final. Nimeni nu se aşteaptă la un 
astfel de sfârşit. Adică multă lume mi-a spus că se aşteptau la ceva rău, dar nu atât de rău. 
Simţim cu toţii când urmează finalul, dialogul din maşină şi tensiunea din sală. Dacă la 
început lumea râde şi nu prea ia în serios ce spun nişte tineri de 16 ani şi nu li se par 
importante problemele lor sau nu înţeleg exact drama care se află în spatele acestor poveşti, 
finalul te trezeşte cumva la realitate. Replica "Înainte să mori, trăieşti!" mi se pare foarte 
puternică. Te împinge la a-ţi dori să lupţi, să trăieşti, să fii atent la cei din jur şi la tine. Cine 
eşti şi ce vrei. La copiii tăi, la educaţia lor. E foarte importantă şi concluzia lor din piesă. Ei îşi 
continuă viaţa pe care au dus-o şi până atunci. Personajul meu de exemplu, Roxana, prietena 
cea mai bună a Biancăi - deşi se simte vinovată, continuă să meargă în clubul President, să 
fumeze, să chiulească... Viaţa continuă şi ei nu simt pericolul. Nu învaţă din greşeala Biancăi, 
consideră totul un accident. Poate că aş trebuie să fie şi să înţelegem noi, privitorii, că trebuie 
să luăm măsuri sau să fim mai atenţi. Reacţia trebuie să fie la noi. 
Mihai Cojocaru: Mie mi s-a părut interesant încă de la început modul în care e scris textul. 
Adică intercalarea asta a replicilor în aşa fel încât pare că se difuzează două sau trei filme în 
acelaşi timp şi uneori se şi leagă între ele. Ca spectator, cred că îţi solicită puţin mintea să poţi 
lega firul poveştii de fiecare dată când se rupe şi cred că asta îţi dă şi o oarecare satisfacţie 
când, la sfârşitul spectacolului, îţi dai seama că ai înţeles tot. 
 Deborah Feldman: Cred că cel mai "tare" lucru la Pisică este că ne place. Ne place de fiecare 
dată. Aşa cum m-am devoalat şi într-un post de promovare pe facebook, nu sunt rare dăţile 
când, ascultându-mi colegii, deşi aud textul a n-şpe mia oară, să mă buşească rafale de râs cu 
greu controlabile. După mine, cel mai tare e că mă bucur din stomac până-n vârful degetelor. 
Suntem cu toţii pe scenă, tot spectacolul, şi deşi aparent inactiv, eşti la fel de "în scenă" 
precum cel ce vorbeşte, eşti tot timpul conectat la public, dar şi la actor. Ce e cu adevărat 
"tare" e că pisica asta verde trece prin tine, dintr-o parte în alta, din scenă în sală şi viceversa. 
Rareş Andrici: Cea mai tare chestie... Reacţiile oamenilor în momentele în care reuşesc să îi 
conving că am ucis fără să vreau cu adevărat: o perplexitate amestecată cu milă, confuzie 
care zdruncină propriile lor convingeri despre bine şi rău.  Am văzut uneori pe feţele unor 
oameni această contradicţie interioară şi am simţit că atunci am mişcat cu adevărat ceva în ei; 
atunci m-am simţit cel mai mulţumit. 

415



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                         Performance 

 

 

 
Priveşte înapoi cu mânie 
de John Osborne 
 
 
Licență Anul III, Arta Actorului 
Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni 
Coordonator proiect: Vasile Nedelcu 
Scenografia: Maria Dore 
Light design: Codruț Mendea 
Sound design: Alexandros Raptis 
Regizor tegnic: Rodica Găurean 
 
Distribuția: 
Jimmy Porter - Costin Dogioiu 
Cliff Lewis - Iany Panait 
Alison Porter - Diana Roman 
Helena Charles - Carla-Maria Teaha 
Colonel Redfern - Adrian Titieni 
 

 
„Ce-ar fi să ne jucăm puțin? Hai să ne prefacem că suntem ființe umane, că trăim cu 

adevărat. Numai pentru o bucată de vreme. Ce spuneți? Hai să ne jucăm de-a oamenii.” 
 
„Priveşte înapoi cu mânie”, la FITS15

                                                           
15 http://www.sub25.ro/arte/priveste-inapoi-cu-manie-la-fits-2040.html 

 
Arta teatrală britanică a invadat Sibiul în data de 9 iunie 2013, a treia zi de FITS, cu spectacolul 
„Priveşte înapoi cu mânie” după piesa lui John Osborne. Piesa îndeamnă la răzvrătire, la evadarea din 
spaţiul de confort şi la deprecierea tabu-urilor politice şi sociale: e povestea unui bărbat care o 
înlocuiește în căsnicie pe soția lui cu prietena acesteia. La Sibiu ea s-a prezentat sub forma unui 
maraton de două ore al patru tineri actori, studenți la UNATC București: Costin Dogioiu, Iany 
Panait, Diana Roman și Carla Maria Teahă.   
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De ce ați ales textul acesta? 
Costin Dogioiu (interpretul rolului principal masculin, Jimmy): În vacanţa de dinainte de 
anul trei am început să fiu bântuit cumva de text. Au început să-mi vină replici în cap, 
imagini, visam distribuţii, camera. Am vorbit cu Iany (n.r colegul lui de clasă) , l-am întrebat 
dacă vrea să lucrăm la un spectacol şi am ajuns împreună la profesorul nostru de an, Adrian 
Titieni. După aceea totul a mers ca pe roate. Au apărut fetele în peisaj, am gândit totul 
împreună. Mai trebuia găsit, neapărat, un regizor. 
Dvs ați regizat piesa. Ce părere aveți despre alegerea acestui text? 
Vasile Nedelcu (regizorul piesei, profesor UNATC): Eu cred că a fost o opţiune foarte bună, 
este o piesă foarte serioasă, o piesă importantă pentru englezi, e o piesă de cotitură. De la 
teatrul comercial, de middle-class şi comedie s-a trecut mai mult spre stânga, a adus public 
dintr-o altă categorie, cu probleme sociale, probleme de moralitate, de politică. Întotdeauna 
când te confrunţi cu un text important, eşti în câştig. 
Care a fost ţinta iniţială a proiectului? 
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Vasile Nedelcu: Eu cred că nu e important să te gândești unde vrei să ajungi, important este 
să ai o experiență, să fie autentică. Eu cred că un spectacol e ca o persoană, are un destin. 
Dacă investești în el, își parcurge destinul. Asta mi se pare cea mai mare problemă a teatrului 
actual – se gândește prea mult la succes. Succesul e o consecință, nu e un scop. 
Iany, pentru tine, ca student, ce înseamnă să fii în programul FITS? 
Iany Panait: Înseamnă foarte mult. În anul 1 mi-am cumpărat bilete de pe internet, cumva 
mi-am forțat destinul. Mi-am cumpărat bilete cu vreo lună înainte și bineînțeles că în 
perioada aceea aveam examene la facultate și nu am mai putut să vin. Acum am venit la FITS 
cu altceva, cu un examen. 
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Carla, tu o interpretezi pe Helena, prietena personajului principal, care nu e ia deciziile cele mai 
morale. Spune-mi câte ceva despre ea. 

Carla Teaha: Sunt foarte multe lucruri 
care ne deosebesc și tocmai asta m-a atras 
spre ea. Nu înțelegeam. Chiar reușește să 
se îndrăgostească de un om pe care îl 
urăște? Totuși, cât de lipsită de principii 
poate să fie? În același timp, știam că în 
toate acțiunile ei există niște justificări 
clare. Mi-am dorit pentru etapa asta a 
dezvoltării mele să încerc un personaj 
care să mă zdruncine puțin și să îmi pună 
imaginația la contribuție, să mă scotă din 
zona mea de confort. Acum o cunosc. Nu 
e de condamnat, astfel a înțeles ea să 
treacă prin procesul de maturizare. Acum 
mi-e dragă. Toate personajele gravitează 
în jurul lui Jimmy, până la urmă. E un rău 
fără de care nu poți,  până la  un moment 
dat. Helena se vindecă de el cumva și 
abia după alege să plece. Toată experiența 
asta e un fel de dezvirginare mentală 
pentru ea. Se curăță. 
 
 

 
Diana, Cum ți se pare Sibiul pe timp de festival? 
Diana Roman (interpreta personajului principal feminin, Allison, sotia lui Jimmy): 
Extraordinar. Pe lângă faptul că întâlnești o mulțime de oameni, se întâmplă atâtea lucruri, 
poți să vezi atâtea lucruri. Mă gândeam că dacă s-ar face un astfel de festival în București, nu 
ar fi la fel. Aici chiar simți că e atmosferă de festival, totul concentrându-se într-o zonă mult 
mai restrânsă. 
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Un cuplu ciudat 
de Neil Simon 
 
 
Licență Anul III, Arta Actorului  
Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni 
Coordonator proiect:  
asist. univ. dr. Raluca Rusu-Diţă 
Regie tehnică: Rodica Găurean 
Scenografie: Mihaela Popescu, Andreea Rafoiu 
Sound&Light Design: Cristian Niculescu 
 
Distribuția: 
Olive Madison - Francesca Leonte \ Carla Teaha 
Florence Unger - Andrada Fuscas 
Sylvie - Diana Bogdan 
Renee - Georgiana Visan 
Mickey - Monica Buzoianu 
Vera - Patricia Dulgheru 
Manolo Costazuela - Costin Dogioiu 
Jesus Costazuela - Andrei Dombrovschi 
 

Un cuplu ciudat este o piesă scrisă de dramaturgul american Neil Simon în două 
variante, una masculină (1965) și una feminină (1985). Acest spectacol reprezintă varianta 
feminină care surprinde poveștile a 6 tinere. Acestea se întâlnesc în fiecare vineri seară la 
jocul de „Trivia”, prilej de discuții ca „intre fete” despre relații, despre bărbați, despre sex și 
amintiri din liceu. Când una din ele, Florence,  se află în pragul divorțului, prietenele îi oferă 
tot sprijinul și Olive îi propune să  se mute la  ea. De aici se conturează „cuplul ciudat”; o 
relație disfuncțională între două caractere care nu numai că nu se pot înțelege, dar chiar se 
resping total. Situația este tratată cu mult umor dar în același timp surprinde viața în cele mai 
fine aspecte ale ei,  ajungând până  în punctul în care lucrurile nu mai funcționează normal 
nici într-o încercare de întâlnire romantică cu doi spanioli „caliente”.   
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Veți vedea expresia vie a zicalei „Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești” dar 

veți înțelege și că „Rău cu rău, dar mai rău fără rău”. Este un spectacol despre tine, despre  
mine, despre noi toți în încercarea de a alunga singurătatea din viețile noastre, despre 
prietenie și despre cât de importantă este ea, mai importantă decât o rată.   
    Spectacolul este un model de sitcom american, presărat cu momente comice 
savuroase dar redat cu un simț al psihologiei umane care atinge cele mai sensibile corzi ale 
naturii noastre. 
 Spectacolul pentru licență al anului III „Un cuplu ciudat” în varianta feminină, a fost 
o încercare de a  pune în scenă cu umor și compasiune o parte dintre provocările, mici sau 
mari, la care este supusă femeia timpurilor contemporane. Prin intermediul celor șase 
prietene care se întâlnesc săptămânal la jocul de Trivia, se rostesc „of-uri”, ”păsuri” și dureri, 
se conturează crize și se formulează nenumăratele întrebări care bântuie în prezent sufletul 
multora dintre femeiile moderne:   
    Familie sau carieră?   
    Iubire „și la bine și la rău „sau relații de-o noapte, „fără implicare”?  
    Vreau un soț sau cu un coleg de cameră?  
    E mai frumos să mâncăm acasă sau la restaurant?   
    Sunt fericită când fac „ce e frumos” sau când fac „ce-mi place ”?, etc, etc...  
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    De la marile frământări, până la micile dileme zilnice, gen: ”Cu suport de pahar sau 
fără?”, „Cu Glade, fără Glade...”, „Cu sau fără grăsimi polisaturate?”, o mulțime de întrebări 
sunt puse în spectacol în diverse moduri și evident, cu mijloace de comedie, în încercarea de 
a lămuri împreună cu personajele ce înseamnă cuvintele mari și pline de o încordată 
încărcătură emoțională, precum: „relație”, ”prietenie”, „cuplu”, „casatorie”, „fericire”, 
„nefericire”, „dragoste”. Femeia modernă pare din ce în ce mai tensionată de greutatea 
alegerii între înțelesurile lor antagonice care fac în viața ei ”cupluri ciudate”. Dar, cu toate 
acestea, își refuză vulnerabilitatea.  
    Spre sfârșitul piesei între cele două protagoniste se schimbă următoarele replici 
(apropo de relația cu soțul):  
 Florence: „E mai bine să te iubească decât să aibă „nevoie” de tine”.  
 Olive: „Du-te, că ai început să suni ca un răvaș din plăcinte!”... ”Fetele mari nu plâng...”  
    Cei nouă tineri actori din distribuție (doi actori și șapte actrițe), însuflețesc cu mult 
farmec, umor și candoare personajele acestui spectacol la care au lucrat cu drag, cu atenție și 
cu pasiune încercând să-i înțeleagă și esența și aparența, sperăm spre folosul și bucuria 
spectatorilor care îi vor urmări. 

asist. univ. dr. Raluca Rusu-Diţă  
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Autostrada fără ieşire 
De Clay Mcleod Chapman 
 
 
Licenţă An III Arta Actorului  
Clasa prof. univ. dr. Adrian Titieni 
Regia: Dan Bordeianu 
Lumini şi sunet: Dan Bordeianu 
Fotografii: Alina Alexandra Caprian 
şi Mihaela Tudor 
 
Distribuţia: 
Jean Sartre - Andreea Diaconiţa 
Paul Sartre - Radu Taşcă 
Chloe Sartre - Mihaela Velicu 
Huey Sartre - Radu Valentin Cristian 
 
 
Patru personaje în căutarea iadului - Autostrada fără ieşire16

 Dacă ar fi să se reinventeze commedia dell'arte aplicată la societatea contemporană, 
tipologiile ar fi cele din acest spectacol. Mama, femeia religioasă nu din credinţă, ci din 
dorinţa de a se refugia, tatăl, bărbatul care visează la titlul de "bărbat adevărat", fata, 
adolescenta pentru care afirmarea socială e un must (prin frumuseţe, nu altceva) şi băiatul, 
copilul gurmand care visează paradisul ca un imens KFC sau McDonald's. Dar aceasta nu e o 

 
 Autostrada fără ieşire e o mostră de realitate de secol XXI cu metafore sinistre, 
stilizată în stil american (cum altfel?) şi nu te reţine decât 30 de minute. Scurt şi la obiect. 
Trăim în iad, dar e mai comod să imităm paradisul. Scenografia e mai mult decât 
minimalistă, e convenţională. Patru scaune sunt o maşină, iar maşina merge de şapte zile 
neîncetat pe o autostradă. Radioul funcţionează, aerul condiţionat nu, începe să se 
încălzească în iad. Familia cu pricina a ajuns la capătul rezistenţei, vor să oprească maşina, 
căci după cum spune mama: "În a şaptea zi până şi Dumnezeu s-a odihnit." 

                                                           
16 http://agenda.liternet.ro/articol/16339/Oana-Bogzaru/Patru-personaje-in-cautarea-iadului-
Autostrada-fara-iesire.html 
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familie obişnuită, nici măcar atipică, e o familie damnată şi, sper, pur ficţională, căci parcă 
toate păcatele din lume s-au adunat aici. Păcate neimaginate, oripilante, care datorită 
actorilor reuşesc să mai stârnească râsul timid şi, în final, când afli că mama a comis adulter 
cu preotul şi băiatul e copilul lui, zâmbeşti sau râzi pentru că ţi se pare de domeniul SF-ului 
o astfel de întâmplare. 

 
 

Andreea Diaconiţa construieşte o mamă cuminte, decentă, calmă, care va transforma 
aceste calităţi în opusul lor. Tensiunea creată de ea este gradată şi intrigantă, căci intensitatea 
textului se opune mişcării statice a personajelor. E mai mult decât frustrant să vezi un 
personaj care stă pe scaun când afli că tatăl are o relaţie incestuoasă cu fiica sa, aproape că 
vrei să te ridici şi să gesticulezi tu în locul lor. Acesta este meritul actorilor care reuşesc să 
frustreze spectatorul prin pasivitatea lor, contrastantă cu lista păcatelor care nu se mai 
termină. Radu Taşcă e tatăl care încearcă să controleze în paralel atât situaţia cât şi pe sine, 
fiind ca un vulcan pe punctul de a erupe. El e mai mult decât bărbatul ratat, e şi incestuos şi 
laş, e păcătos. Mihaela Velicu şi Radu Valentin Cristian interpretează copiii pe care nimeni 
nu şi i-ar dori. Incestuoşi la rândul lor, preocupaţi de aparenţe, ei sunt avatarul părinţilor. 

425



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                         Performance 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Păcatul este circular, iar personajul principal e un preot ce apare în viaţa celor patru prin 
adulter sau viol. "Lumea şi-a ieşit din ţâţâni", mai mult ca sigur. Metaforă, realitate, ambele? 
Răspunsul actorilor tinde spre metaforă. Metafora unei lumi care se deconstruieşte singură 
prin oamenii ei şi în care "suntem prinşi în cercul nesfârşit al timpului" într-o maşină care 
merge pe o autostradă fără ieşire.  
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Se vede iarba, cerul, asfaltul, se văd stâlpii şi se amână momentul frânării. Din frică, poate. 
Mirarea personajelor este că iadul nu arată ca iadul. Unde sunt cazanele cu smoală, focul, 
teroarea? Păcatele lor sunt revelate ca într-un puzzle. Aici şi acum să se afle tot, cine şi ce a 
făcut, alt moment nu va mai exista. Se miră, glumesc, se îngrozesc, dar nimeni nu pedepseşte 
pe nimeni. Măsura a fost încălcată şi vor suferi împreună. 

Ce se întâmplă pe această autostradă e o nebunie pe care actorii o tratează cu suficient 
rafinament încât să nu fie grotescă, nici exagerat de dramatică, ci cu o uşoară tentă de 
comedie amară, foarte amară. Ca spectator, îţi spui că această poveste e o convenţie, e de 
necrezut. Religia cade, familia cade, fericirea cade, salvarea cade şi finalul este iadul. Nu e 
ceva de luat acasă, acest iad. În acest sens metafora nu este suficient exploatată şi stilizată. 
Trăim în iad, ne jucăm inconştienţi de-a paradisul, uităm că suntem păcătoşi? Sunt întrebări 
mari, serioase, grele. Într-un haiku japonez se zice: "În această lume, noi mergem pe 
acoperişul iadului şi privim florile." 

Oana Bogzaru 
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Trilogia Belgrădeană 
de Biljana Srbljanović 
traducerea: Ioana Flora  
 
Licență Anul III, Arta Actorului  
Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Ioan 
Titieni 
Coordonator proiect:  
lect. univ. dr. Mihaela Beţiu 
Scenografia: Pavel Trifan 
Mişcarea scenică: Lorette Enache 
Light design: Cristi Niculescu 
Sound design: Mihaela Beţiu & Sorin 
Brehuescu 
Operator lumini: Alexandru Mihai&Abel 
Marius 
Operator sunet: Diana Bogdan&Constantin 
George Cătălin 
 
Distribuţia: 
Kica – Octavian Costin, Mica – Rareş Andrici, Alena – Anca Markos 
Sanja – Ioana Chiţu, Kacia – Lorena Luchian, Miloš – Mihai Niţu, Dule – Cătălin Oprea 
Mara – Ecaterina Bunduc, Jovan – Vladimir Albu, Daĉa – Cristian Bota  
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Trilogie belgradeană sau trei poveşti cu sârbi 
belgrădeni răspândiţi prin lume...  
Povestea atâtor emigranţi... 
Doi sârbi în Praga.... fraţi.... unul visând la carieră şi bani, dar mulţumit şi cu un job mai bun 
decât acasă şi cu faptul că, plecând din Belgrad, a salvat probabil viaţa fratelui său care 
fusese chemat în armată, mai precis pe front... Aici lucrează şi, în plus, cunoaşte iubirea. 
Două cupluri de sârbi în Sydney şi un copil care plânge sâcâitor, parcă influenţat continuu de 
tensiunea dintre părinţi. Probleme conjugale, prejudecăţi sau lipsă de scrupule, o doză 
considerabilă de narcisism, singurătate în doi şi o mare dramă. Aceea a unuia dintre cei doi 
bărbaţi.  
Trei sârbi în Los Angeles. Doi foarte tineri artişti fumează un joint împreună, îşi spun 

povestea emigrării şi ... se 
îndrăgostesc. Al treilea tânăr, 
de “opşpe” ani, fiul unui 
interlop, intervine violent şi 
curmă viaţa tânărului actor... Îl 
împuşcă.... vrea şi îşi asumă 
gestul.... Face parte din galeria 
unui Adam Lanza sau T J 
Lane... 

Lect. univ. dr. Mihaela Beţiu 
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Ce se întâmplă dacă iei câțiva tineri dintr-
unul din cele mai naționaliste popoare din Europa 
de Est, poporul sârb, și îi plasezi printr-un exil 
autoimpus peste hotare, la mai mică sau mai mare 
distanță de patria mamă? Ați spune proba bil că 
imaginea are ceva din hazul mafioților italieni din 
filmele lui Martin Scorsese sau din singurătatea 
lui Tom Hanks naufragiat pe o insulă pustie... și 
nu ați fi departe de adevăr. Toți acești tineri sunt 
niște naufragiați ciudați, într-o țară nouă, cu o 
limbă nouă, cu un sistem capitalist în care a 
trebuit s-o ia  de la  zero. Cu toții sunt în căutarea 
unei situații materiale mai bune. Dar dificultatea 
gestului lor de curaj îi împinge peste limitele unei 
existențe tihnite, între o nostalgie cronică și o 
puternică dorință de afirmare. Noaptea Anului 

Nou, prilej ironic de distracție, le acutizează brusc această dorință imperioasă de a trăi, de a-
și regăsi identitatea, iar relațiile dintre ei, deja montate precum un balcanic butoi cu pulbere, 
vor începe să scoată, în alternanță comică sau dramatică, un neașteptat joc de artificii. 

Piesa este structurată în 3 părți, care spun 3 povești independente, în țări diferite, cu 
personaje diferite. Ca numitor comun avem orașul de proveniență, Belgrad, vârsta relativ 
apropiată a personajelor, în intervalul 18-32 ani, și căutarea unei vieți mai bune. 
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Prima poveste este a fraților Kica și Mica. Ei caută potrivit vârstei și psihologiei lor, 
bani, faimă și... gagici. Se pare că după doi ani eforturile lor merg în gol, Mica suferă după 
iubita pe care a lăsat-o acasă în Serbia și începe să se îndoiască de valabilitatea direcției pe 
care au urmat-o și îl înfruntă pe fratele său mai mare, Kica. Personajul cheie Alena, de altfel 
singurul localnic autentic din toată piesa, va fi catalizatorul unei reașezări a relației dintre cei 
doi frați, când Mica va afla un secret ținut de fratele său.  

Cea de-a doua poveste prezintă două cupluri căsătorite. De o parte, Sanja și Milos 
sunt gazdele Revelionului.  Se pare că au ceva probleme cu pregătirile,  iar copilul lor foarte 
mic plânge în continuu. Problemele lor nu se rezumă la plânsetele copilului sau la pregărirea 
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fripturii, ci merg până la contestarea rolului pe care Milos ar trebui să-l aibă în familie. 
Musafirii, Kacia și Dule par ceva mai veseli, însă sunt firi extrem de diferite. Kacia își dorește 
o adoptare rapidă a mediului capitalist australian, în timp ce lui Dule îi este dor de șlibovița 
de casă, băutură din care Milos din păcate nu mai are. De ce este Sanja atât de nervoasă pe 
Milos, ce frustrări încearcă Kacia să mascheze și de ce bea Dule atât de mult vom afla  mai 
exact când rămân, pe rând, singuri. Va reuși Milos să salveze Revelionul? Tot ce pot să spun 
este că și-l vor aduce aminte.  

A treia poveste, și ultima, este a unor tineri 
care au terminat facultatea și au ajuns în America. Sau 
mai bine spus au fugit, în căutare de mai bine. Nu e 
clar dacă au găsit deja ce căutau, însă ce este minunat 
este că la atâția kilometri de țara natală, Iovan și Mara 
se cunosc, descoperă că amândoi sunt din același oraș, 
că împărtășesc aceeași formație artistică și vorbesc 
despre visurile lor și despre realitate. Momentul e 
întrerupt de Daca, un tânăr aflat la vârsta majoratului, 
tot sârb la origine, dar născut în America. Adaptat 
mediului – conduce un Cadillac, dar în același timp 
înstrăinat de valorile celor doi - nu a auzit de Beatles, 
Daca face ca situația să coboare vertiginos către una 
elemetară, lipsită de echivoc și dominată de instinctul 
de supraviețuire, completând tabloul piesei. 
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Pentru mine ca student-actor, rolul Dule a reprezentat șansa întâlnirii unui personaj 

care a devenit în timp, după numeroase repetiții și câteva reprezentații, dintr-un soi de 
bucată de lut pătrățoasă, un om în carne și oase, cu amintiri și obsesii, cu ciudățenii și taine. 
Bucata de lut inițial arăta cam așa: 32 de ani, din Belgrad, educație de artist, venit în Australia 
pentru a-i oferi o viață mai bună soției sale, Kacia, dar financiar, psihologic și chiar fiziologic 
mergând în gol și visând la trecut. Îmi aduc aminte că odată, la niște ore de actorie, dna prof. 
Mihaela Bețiu ne-a povestit cum va fi când vom juca o piesă, și, cu puțin noroc, vom găsi o 
cheie a personajului scormonind prin detalii, și cum aceasta va impacta apoi toate scenele, 
dându-ne o linie călăzitoare. Ei bine, am avut plăcerea de a descoperi și lucra mai multe 
astfel de linii. Dule este pentru mine pe rând: un chefliu la petrecere, un emigrant măcinat de 
nostalgii, și un cerșetor de rațiune și normalitate. Însă chefliul poate da în prea mult cinism, 
nostalgicul într-un bețiv notoriu, iar cerșetorul de rațiune și normalitate într-un soi de sfânt 
martir. Spre bucuria mea ultimă am apucat să le însumez, obținând un om, ale cărui reacții, 
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ce par neașteptate pe moment, își 
regăsesc firescul în tabloul final. Aș 
ma i spune că Dule a l meu nu vrea 
decât să fie fericit, dar precum 
Cabiriei lui Fellini, i se vor pune mari 
piedici. Căutarea unei vieți mai bune 
în Australia își are costurile ei cele 
mai intime, iar rezultatul demersului 
său spre fericire și normalitate 
rămâne în final la latitudinea 
spectatorului. 

Cătălin Oprea - Dule 
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Semne de bună purtare 
de Rajiv Joseph 
traducerea: Andreea Vulpe 
 
Licență Anul III, Arta Actorului  
Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni 
Coordonator proiect:  
lect. univ. dr. Andreea Vulpe 
asist. univ. dr. Raluca Rusu-Diţă 
Scenografie: Diana Nistor 
Light-Design: Cristi Niculescu 
 
Distribuţie: 
Cristian Bota 
Diana-Maria Bogdan 
 
 Pe parcursul lucrului la piesă am încercat 
să conturăm o poveste veridică și mai ales ușor 
recognoscibilă pentru spectator pe care îl invităm 
astfel să surprindă orice asemănare dintre traseul 
lui sufletesc și traseele acestor personajelor pe 
care studenții noștri le parcurg, credem noi, cu multă sensibilitate. Am încercat să redăm cu 
cât mai multă precizie nuanțele subtile care se nasc la contactul dintre doi oameni, atât la 
suprafața dar și în adânc așa încât cel care privește spectacolul să poată urmări, într-un fel, 
imaginea radiografiată a unei relații de iubire. Delicatețea acestei legături și puterea ei. Cum 
și de ce se poate ea  împlini dar și cum se poate rata. Așa încât, când va veni momentul în 
viața reală, poate o să-l recunoască mai ușor. Și nu va mai rata el însuși gestul de mângâiere 
sau de îmbrățișare sau momentul de iertare sau cuvintele „te iubesc” sau „rămâi, nu pleca”. 
Și va găsi curajul să le facă exact atunci când celălalt are nevoie de ele.  
    „Semne de bună purtare „este un spectacol despre suferințele fără rost pe care ni le 
provocăm unii altora dar și despre frumusețea suferinței pe care o acceptăm ca să susținem 
viața celuilalt. Trăirea acestui fel suferință, cu rost, redeșteaptă în noi amintirea faptului că 
viața înseamnă iubire. Și de aceea ea devine bucurie. 

asist. univ. dr. Raluca Rusu-Diţă  
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Aproape/Almost Maine 
de John Cariani 
Traducerea: Cristi Juncu 
 
Licenţă Anul III, Arta Actorului  
Coordonator:  
prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni   
Coordonator proiect:  
lect. univ. dr. Andreea Vulpe 
Scenografia: Dan Titza 
 
Distribuţia: 
Liviana Murgoci 
Cătălin Jugravu 
Anca Markos 
Mihai Cojocaru 
Francesca Leonte 
Alin Stan, Andrada Fuscas, Cătălin Oprea, Alexandru Mustăţea, Irina Antonie 
Lorena Luchian, Vladimir Albu, Ilona Brezoianu, Diana Matei, Octavian Costin 
Mădălina Craiu, Andrei Cătălin 
 
"Inima-mi bate mai repede 
Când mă gândesc la cel pe care-l iubesc.  
Ea nu mă lasă să mă port omenește  
Și se zbuciumă fără odihnă.  
"Nu te opri, ești APROAPE de țintă",  
Îmi spune inima mea, când mi-e gândul la el."  
 Tot ceea ce veti vedea va avea loc intr-un orasel mitic, in nordul statului Maine, in 
Almost. Adica Aproape. Aproape un oras. Aproape acasa. Aproape fericit. Aproape 
schimbat. Aproape, dar nu chiar. Aproape, dar nu inca. In curand, probabil. 
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Fluturii sunt liberi! 
Licență Anul III, Arta Actorului  
Coordonator:  
prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni 
Coordonator proiect:  
asist. univ. dr. Ion Florin Grigoraş 
Scenografia: Raluca Alexandrescu 
Light design: Andrei Raicu 
Sound design: asist. univ. dr. Ion Florin 
Grigoraş  
 
Distribuţia: 
Jill Tanner - Alina Badea 
Don Baker - Razvan Amitroaei 
Florance Baker - Ecaterina Bunduc 
Ralph Austin - George Lepadatu 
 
 „Fluturii sunt liberi‟ - o piesă victimă 
a numeroase prejudecăți: o piesă ușurică, o 
comedie romantică, singura provocare pe care ți-o oferă e să joci un orb ș.a. Te-apuci de lucru și 
prejudecățile se spulberă în aer, ca un roi de fluturi. Piesa numai ușoară nu e, există un filon 
comic, dar problematica e una extrem de serioasă și, pe măsură ce lucrezi, sarcina cu 
nevederea devine cea mai puțin provocatoare. Descoperi, cu surpriză, că, de fapt, e o piesă 
despre relația complexă dintre libertate și iubire; descoperi că, sub aparența lepidopterică a 
replicilor, se ascund sarcini actoricești importante și înveți (sau, după caz, reînveți) o lecție 
fundamentală despre libertatea interioară. 
 Libertatea este un lux pe care nu și-l poate permite oricine. Ca să fii cu adevărat liber 
îți trebuie curaj, curajul de a-ți asuma vulnerabilitatea. De regulă, ne prefacem că suntem 
liberi, imitând ipostaze ca îndrăzneala, indolența, independența ș.a. Adevărul este că ne 
ascundem sentimentele în coconi interiori pe care nu-i lăsăm să se deschidă, de teamă să nu 
ne strivească cineva fluturii, ființe fragile și, oricum, efemere. Preferăm, în schimb, să 
manevrăm fluturi artificiali, din hârtie creponată, pe care îi agităm lozincard sub privirile 
interlocutorului: „Vezi, eu sunt liber!‟. Ce te faci, însă, când acesta din urmă este orb? Fugi sau 
lași coconul să se deschidă!                                    asist. univ. dr. Ion Florin Grigoraş 
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One woman show  

după „Jurnalul Annei Franck” 
 
 
Licenţă Anul III, Arta Actorului 
Clasa prof. univ. dr. Adrian Titieni 
Coordonator proiect:  
Mihaela Michailov 
Regia artistică: drd. Mircea Anca 
 
Distribuţia: 
Monica-Mihaela Buzoianu 
 
 

“Partea frumoasa a Annei n-o ştie nimeni.” 
(Anne Frank) 

 „Jurnalul Annei Frank” reprezintă 
portretul tuturor evreilor care au încercat 
să scape de oprimările antisemite. Mai 
mult decât o mărturie în care sunt variate 
războiul, relaţiile şi atmosfera din 
adăpostul secret, iubirea şi maturizarea, 
este un spectacol care trezeşte în noi 
sentimente apropiate de catharsis.  
 Un discurs trist, alteori vesel ce 
invită spectatorul în intimitatea adăpostului secret. Este o dovadă vie a dorinţei de a trăi şi o 
relatare a războiului prin ochii unui copil. 
 Se poate tră i în cel De-al Doilea Război Mondial? Mai ales dacă eşti evreu se poate 
supravieţui? Un lucru este sigur: în cel De-al Doilea Război Mondial s-a murit dar s-a şi trăit! 

Monica-Mihaela Buzoianu 
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Dar dragostea? 
de Murray Schisgal 
 
Licenţă Anul III, Arta Actorului 
Profesori coordonatori:  
Prof.univ.dr. Adrian Ioan Titieni 
conf.univ.dr. Mircea Gheorghiu  
şi asist.univ.dr. Mihai Brătilă 
Light-Design: Codruţ Mendea 
Operator lumini: Alexandru Năstase 
Regizor tehnic: Rodica Găurean 
 
Distribuţia: 
Milt Manville – Bogdan Bordianu 
Harry Berlin – Iany Panait 
Ellen Manville – Irina Antonie 
 
 Harry Berlin nu crede în nimic; 
este absorbit de întrebări și profund 
trădat de lipsa răspunsurilor. Milt 
Manville crede în dragoste și se 
descurcă de minune în vacarmul 
societății contemporane. Ellen 
Manville crede în căsnicie; este o soție 
devotată și disperată. 
 Această comedie americană vorbește despre cum dragostea poate fi orice altceva în 
afară de trăirea unei emoții: mascarea unor frustrări, justificarea materialismului sau 
legitimarea procrastinării. 

Iany Panait – Harry Berlin 
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Jacques sau Supunerea 
de Eugène Ionesco 
Traducere: Vlad Zografi, Vlad Russo 
 
 
Licenţă Anul III, Regie Teatru 
Coordonatori: conf. univ. dr. Felix Alexa 
conf. univ. dr. Ion Mircioagă 
Regia: Laura-Maria Vlădoiu 
Asistent regie: Ruxandra Vera Ştefan 
Scenografia: Ruxandra Manolovici 
Mișcare scenică: Constantin Enache 
Light design: Alexandru Bibere 
 
Distribuţia: 
Jacques - Cătălin Jugravu 
Jacqueline - Silvana Mihai 
Jacques Tatăl - Ionuţ Toader 
Jacques Mama - Alexandra Buză 
Jacques Bunicul - Robert Gutunoiu 
Jacques Bunica - Ioana Chiţu 
Roberta II - Mădălina Craiu 
Roberta Tatăl - Ionuţ Niculae 
Roberta Mama - Ana Maria Turcu 
 

Jacques sau Supunerea este un text care păstrează algoritmul ionescian şi concentrează 
în construcţia sa formele absurdului care se manifestă în viaţa cotidiană, precum lipsa de 
comunicare, manipularea, şantajul emoţional. În această piesă, Eugène Ionesco reprezintă 
problema omului care se loveşte de un sistem ce îi prestabileşte alegerile şi nu îl lasă să îşi 
urmeze ritmul propriu: tânărul (Jacques) refuză să accepte lumea adulţilor, înfruntând 
familia care hotărăşte pentru el momentul căsătoriei precum şi cine îi va fi soţie. Astfel, 
întâlnim tema copilului ,,rătăcit’’ de tradiţie, care preferă revolta mută în locul celei 
exteriorizate. Tragismul protagonistului se dizolvă în comedie, întrucât el ajunge să se 
îndrăgostească de logodnica impusă de familie (Roberta). Prin urmare, finalul piesei coincide 
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cu supunerea. Ultimele scene epuizează atât ultimele picături ale puterii de împotrivire, cât şi 
şansele unei salvări, pe care Jacques nu o mai tratează ca pe un deziderat, ci ajunge să 
privească evenimentul întâlnirii cu Roberta ca pe o neaşteptată, dar relaxantă fatalitate. 
 
Laura Maria Vlădoiu – un regizor de nota 10 cu felicitări”17

În realitate, existența lumii nu mi se pare absurdă, ci de necrezut…”, scrie  Eugen 
Ionescu în ”Note și contra-note”. Iar Jacques (nesupusul, pentru că refuză să se 
înregimenteze în rândul mâncătorilor de cartofii cu slănină) spune: ”Oamenii… toți aveau 
cuvântul bunătate în gură, iar cuțitul însângerat între dinți.” Absurd? Deloc. În calitate de 
regizor al spectacolului, Laura Maria Vlădoiu planează cu eleganță între suprarealism și 
”naturalismul” declarat al autorului, sprijinită de o distribuție foarte bună și o scenografie 

 
Teatrul lui Eugen Ionescu este absurd doar în măsura în care nu poți să percepi 

adevăratul mesaj, ascuns în spatele cuvintelor cu vocale și consoane încâlcite. Laura Maria 
Vlădoiu și-a ales pentru spectacolul de licență una  dintre piesele de referință scrise de Eugen 
Ionescu, ”Jacques sau Supunerea”,  subintitulată de autor ”Comedie naturalistă”. 

                                                           
17 http://www.muzesiarme.ro/2013/06/05/laura-maria-vladoiu-un-regizor-de-nota-10-cu-felicitari/ 
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inspirată. În rolul lui Jacques evoluează Cătălin Jugravu, un actor inteligent, cameleonic și 
carismatic, care a stârnit mari valuri încă din studenție (”Quercoore”, ”Equus”, ”Un vers și o 
clapă”). Și de data aceasta ne oferă o performanță actoricească de top, fiind la fel de credibil 
în toate ipostazele și stările, de la revoltă, la resemnare, de la slăbiciune și îngenunchere, la 
sarcasm ucigător. Silvana Mihai, în rolul Jacquelinei, este jucăușă și, aparent, inocentă. Bună 
este și Alexandra Buză care, deși e foarte tânără, te face să crezi că e mama Jacques, o 
cucoană cinică, sadică și fandosită, în vârstă de cel puțin 50 de ani. Alături de Cătălin 

Jugravu, Mădălina Craiu 
este revelația 
spectacolului. Ea este 
Roberta II, fata cu trei 
nasuri, care și așa este 
foarte frumoasă, iar 
mâinile ei, de o 
expresivitate ieșită din 
comun, ar putea să joace 
și singure un întreg 
spectacol. Reușite roluri 
de compoziție fac Ioana 
Chițu (bunica Jacques), 
Ana Maria Turcu 
(Roberta mama) și Robert 
Gutunoiu (Jacques 
bunicul). 

Cei doi Ionuți din distribuție ar mai avea niște asperități de cizelat. Ionuț Niculae 
(Roberta tatăl) are o voce minunată, interpretează corect jovialitatea artificială a personajului, 
dar ar trebui să reducă puțin din intensitatea sunetului pe care îl emite. Ionuț Toader 
(Jacques tatăl) strălucește în scena în care eroul său vorbește scrâșnit, dar în restul 
spectacolului pare pur și simplu absent. Am văzut acest spectacol – care reprezintă examenul 
de licență al Laurei Maria Vlădoiu – în sala ”Ioan Sava” de la UNATC. 

Decorul semnat de Ruxandra Manolovici transformă acest spațiu meschin într-o 
scenă luxuriantă. Foarte bine alese sunt sonoritățile care definesc atmosfera, după cum își 
merită pe deplin aplauzele și Constantin Enache, semnatarul mișcării scenice. În concluzie, 
Laura Maria Vlădoiu a pus în scenă un spectacol care atestă mână sigură, inspirație, viziune 
regizorală clară și hotărâtă. Dacă aș fi în comisia examenului de licență, i-aș acorda nota 10 cu 
felicitări.                                                                                                     Gabriela Hurezean 
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“Jacques sau supunerea”, este un spectacol foarte drag mie, un text foarte greu al teatrului 
absurd, al marelui Eugen Ionescu, care din fericire l-am lucrat alături de talentata mea colegă 
de la regie, care fară indoială va face treabă bună şi după terminarea facultaţii, şi anume, 
Laura Vlădoiu. Spectacolul spune povestea a două familii care vor să-şi lege copii prin 
căsătorie, cu orice preţ. “Roberta-tatăl”, personajul pe care l-am interpretat, reprezintă, fară 
îndoială, o provocare. Ai doar doua posibilităţi. Să fii bun sau prost. Nu are o partitură mare, 
şi te poate păcăli, neacordându-i importanţa cuvenită, însă dacă o faci, îţi poate aduce mari 
satisfacţii.   

Ionuţ Niculae - Roberta Tatăl 
 

447



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                         Performance 

 

 

Equus 
de Peter Shaffer 
Traducerea și adaptarea: Alina Nelega 
 
 
Licență, Anul III Regie Teatru 
Coordonatori: conf. univ. dr. Felix Alexa 
conf. univ. dr. Ion Mircioagă 
Regia: Geanina Hergheligiu 
Scenografia: Victor Diaconu 
Muzica originală: Valentin Luca 
Coregrafia: Alina Lazăr 
Light design: Andrei Raicu și Radu Barbu 
Operator lumini: Simona Preda 
Operator sunet: Horia George Ioniță 
 
Distribuția: 
Un tânăr călăreț/Nugget - Vladimir Albu 
Dora Strang - Ecaterina Bunduc 
Hesther Salomon - Ioana Chițu 
Jill Mason - Andrada Fuscaș 
Alan Strang - Cătălin Jugravu 
Martin Dysart - Florin Mihai Nițu, Frank Strang - Dragoș Olaru 
Sora medicală - Ana Maria Turcu, Caii: Ema Constantin, Răzvan Stoian, Andrei Iancu 
 

„Acum vreo doi ani, într-un sfârşit de săptămână, mergeam cu maşina pe un drum de ţară, 
însoţit de un prieten. Am depăşit un grajd şi, dintr-odată, el şi-a amintit de un delict neobişnuit, de 
care auzise de curând, la o cină în Londra. Ştia doar un detaliu - oribil - şi toată povestea a ţinut mai 
puţin de un minut, dar a trezit în mine o fascinaţie intensă. 

Actul fusese comis cu câţiva ani mai înainte de către un tânăr cu mari probleme. A şocat 
profund corpul local de magistraţi si in cele din urmă, nu s-a putut găsi nici o explicaţie raţională. 

Peste câteva luni, prietenul meu a murit. N-am putut să verific cele spuse de el sau să aflu 
detalii.  
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Nu-mi dăduse nici nume, nici loc, nici timp. Nici nu cred că le ştia. Tot ce aveam era relatarea 
acestui fapt divers oribil şi 
sentimentul pe care-l stârnise în 
mine. Ştiam precis că vreau să-l 
interpretez într-un mod foarte 
personal. Trebuia să creez o lume 
imaginară în care fapta putea fi 

înţeleasă.”    
    

 Peter Shaffer, 1973 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alan Strang, un 

adolescent de 17 ani, orbește 6 
cai într-o noapte, cu o scoabă de 
curățat copite, într-un 
hipodrom de lângă Winchester. 
Fapta lui Alan este de o cruzime 

nemaipomenită. Unul dintre judecători, Hester Salomon, este profund impresionată de 
situația băiatului și intuiește existența unor cauze adânci. Îl aduce așadar prietenului ei, 
Martin Dysart, medic psihiatru la spitalul din Rokesby. Acesta este singura persoană către 
care Alan se deschide. Fragil, vulnerabil, chinuit și „mai ciudat”, Alan găsește în Martin 
Dysart „partenerul de drum”, care coboară cu el „în adâncuri”, în lumea „Equus”.   

Între Martin Dysart și Alan Strang are loc una din acele „întâlniri fundamentale” din 
viață, care schimbă destine. Martin este în perioada „anilor de maestru”, Alan este la vârsta 
„primului păcat”.  

Să reveleze lumea interioară a lui Alan Strang și să invite publicul să-l însoțească pe 
psihiatrul Martin Dysart pe drumul "De ce-urilor” fundamentale, generate de 
experimentarea acestei lumi, iată ce își propune spectacolul nostru, „Equus”. 

Geanina Hergheligiu – regizor 
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Război 
de Lars Noren 
 
Licenţă Anul III, Regie Teatru 
 Clasa de regie Conf. univ. dr. Felix Alexa  
şi Conf. univ. dr. Ion Mircioagă 
Profesor coordonator actorie:  
Prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni 
Regia: Radu Pocovnicu 
Asistent regie: Cosmin Dogaru 
Scenografia: Cătălin Manea 
Light design: Alexandros Raptis 
Sound design: Andrei Raicu 
 
Distribuţia:  
Mama - Elena Rotaru  
Tatăl -  Costin Dogioiu  
Beenina - Lorena Luchian  
Semira - Eliza Păuna  
Ivan - Rareş Andrici  
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Piesa lui Lars Noren amintește de urmările devastatoare ale conflictelor din 
Iugoslavia anilor 90. Surprinzătoarea reîntoarcere acasă a unui fost combatant declanșează 
șirul unor evenimente tragice. Războiul s-a sfârșit, dar apariția bărbatului care și-a jertfit 
ochii pentru patria și familia sa și care nu-și dorește nimic altceva decât revenirea la 
normalitatea de odinioară conduce, inexorabil, chiar la destrămarea familiei sale. "S-au 
întâmplat atâtea cât ai fost plecat”, îi spune soția soțului său, aluzie la compromisurile făcute 
în contul supraviețuirii, pentru că războiul a intrat adânc și în rândul civililor, femeilor și 
copiilor, dezvăluind un război mai cumplit: al terorii, abuzurilor sexuale, înfometării. 
Războiul lui Noren nu este războiul obiectiv dinafară, ci războiul dinăuntru, unde 
demnitatea individului a fost călcată în picioare și unde nu ma i există  nicio speranță: 
războiul împotriva vecinului diferit etnic, al omului împotriva propriului câine, războiul 
fratelui împotriva fratelui. Autorul își notează personajele cu inițiale: A, B, C, D, E. Până la 
final, doar celor doi soți Lars Noren nu le dezvăluie numele, lăsându-i în anonimat. Un 
anonimat al nucleului fondator: o familie tradițională, într-o societate patriarhală, pe cale de 
disoluție. De acum încolo, nimic nu va mai putea fi ca înainte. 
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E trist la noi în cuget şi roza-i fleşcăită – Război18

Când creierul scuipă sânge. Aşa aş 
rezuma Război, spectacolul de licenţă regie 
teatru semnat Radu Pocovnicu, după piesa 
de teatru cu acelaşi nume de Lars Noren. 

 

  Piesa prezintă efectul sinistru al 
războiului din perspectivă psihologică, 
arătând nivelul la care poate ajunge 
dezumanizarea individului pentru a 
supravieţui. Este înfăţişată povestea unei 
familii al cărei tată pleacă la război, 
întorcându-se orb după doi ani petrecuţi în 
lagăre. Revenirea sa constituie momentul 
declanşator al acţiunii, deoarece acesta, ca 
un erou tragic care vrea să restabilească 
ordinea şi dreptatea, cauzează prin lipsa sa 
de măsură efectul contrar: de haos. 
Entuziasmul tatălui de regăsire a familiei 
este brusc înlocuit de dezgust şi de violenţă 
atunci când constată mutaţiile sufleteşti 
suferite de copiii şi de soţie în absenţa sa. 
Fiica cea mare, Beenina, a devenit 
prostituată, culcându-se cu soldaţi 
americani şi ruşi, de la care obţine pachete 
de ţigări şi gumă de mestecat. Mama se 

refugiază în braţele cumnatului său, care, la final, pleacă cu fiica cea mare, părăsind-o. Iar 
Semira este copilul care spală păcatele tuturor şi care alege să nu se salveze pe ea, ci să-şi 
salveze tatăl. Intriga sună a telenovelă tragică, dar este un derivat al tragediei Agamemnon 
după Eschil: înapoierea lui Agamemnon din războiul troian determină începutul tragediei 
deoarece soţia, devenită amanta cumnatului în răstimp, îşi ucide soţul. Dramaturgul suedez 
rafinează puţin intriga, mutând sângele de pe pereţi în creiere, astfel încât mama nu mai 
înfige cuţitul în soţ. E mai subtilă: îl lasă să supravieţuiască cum o putea, ca un câine bătrân 
aruncat în pădure. 
                                                           
18 http://agenda.liternet.ro/articol/16573/Livia-Stoica/E-trist-la-noi-in-cuget-si-roza-i-flescaita-
Razboi.html 
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Este o piesă alcătuită din multiple momente dramatice, ca de pildă cel în care tatăl 
aproape că-şi siluieşte fiica cea mare, înnebunit de nimicul care îl înconjoară. Astfel de 
episoade violente sunt prezente pe tot parcursul spectacolului, fiind foarte bine punctate de 
regizor şi extrem de bine lucrate cu actorii, care demonstrează o bună înţelegere a 
personajelor. 

Din punct de vedere al jocului actoricesc, Eliza Păuna (absolventă UNATC 2012 secţia 
Păpuşi marionete) construieşte un personaj fabulos, plin de fragilitate. Contrastant prin 
candoarea şi maturitatea de care dă dovadă, m-a dus cu gândul la sensibilitatea fetiţei cu 
chibrituri din basmul lui Andersen. Este atât de caldă şi de naturală interpretarea Elizei în 
rolul Semirei, încât ai vrea după spectacol să mergi s-o iei în braţe ca pe un copil şi s-o întrebi 
dacă vrea să jucaţi şotron. 

Din punct de vedere regizoral, personajele şi situaţiile dramatice sunt foarte bine 
explorate, construite gradat până la punctul maxim de tensiune. Singura problemă a fost 
trecerea de la o scenă la alta, timp în care se schimba scenografia, şi care a avut efectul de a 
scădea foarte brusc explozia emoţională construită anterior. De pildă, episodul când fiica cea 
mare îşi roagă unchiul să plece cu ea, promiţându-i în schimb servicii sexuale, este 
cutremurătoare: Beeninei nu-i mai pasă nici de mamă nici de sora cea mică, vrea doar să se 
salveze din acest loc unde nu se întâmplă 
nimic şi unde întreţine relaţii sexuale cu 
bărbaţi în toalete jegoase de pe marginea 
şoselei. Este disperată să scape şi astfel e 
dispusă să-şi vândă trupul oricui, chiar 
iubitului mamei sale, adică unchiului său. 
"Fac orice, orice!", este exclamaţia Beeninei 
şi totodată laitmotivul piesei. Cât de mult 
poţi sluţi spiritul în favoarea corpului?  

Ori când la finalul acestei scene cei 
doi se sărută, sugerând abandonarea 
definitivă a celorlalţi, eu, ca spectator, sunt 
prins total în convenţie şi în iluzoriul 
poveştii, fiind captiv emoţional. Prin 
urmare, este foarte riscant ca unui astfel de 
moment să îi urmeze o schimbare de decor 
tocmai de cei care au jucat scena 
precedentă. Iar să văd personajul care 
tocmai a plecat, întorcându-se pe scenă 
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pentru a deplasa nişte obiecte de recuzită, îmi distruge tot efectul de zdruncinare emoţională. 
Şi deşi acest mod brechtian de a rupe bariera între personaj şi actor este des întâlnit, nu cred 
că îşi avea rostul în contextul unei spectacol care excelează în primul rând prin interpretarea 
stanislavskiană. Într-un spectacol ce are ca tematică războiul cred că ar trebui să prevaleze 
interpretarea, mai puţin elementele spectaculare, ca de pildă scenografia. Piesa este despre 
lucrurile implicite pe care toţi le ştiu cu privire la război, dar puţini le cunosc cu adevărat; 
ceea ce contează este ce se întâmplă, mai puţin unde. 

În pofida acestor ruperi de ritm, am apreciat momentele tragicomice realizate de 
regizor, ca de pildă dansul Beeninei pe Backstreet Boys sau duetul muzical al celor două 
surori pe "Somewhere over the rainbow". Totodată scena primei mese de la întoarcerea 
tatălui este superb realizată prin folosirea contrapunctului. Se povesteşte cu atâta seninătate 
scena sacrificării câinelui pentru a-şi procura de mâncare, încât se aseamănă cu unul din 
sketchurile englezeşti în care orice lucru, oricât de sinistru, poate constitui un subiect de 
umor. Şi totuşi... "E trist la noi în cuget... şi roza-i fleşcăită", începea un cântec după război... 

Livia Stoica 

 
Orchestra Titanic 
De Hristo Boicev 
 
Licență Anul III, Arta Actorului 
Profesori coordonatori: 
Conf. univ. dr Felix Alexa 
Conf. univ. dr. Ion Mircioagă 
Regia: Cristina Giurgea 
Asistent regie: Cătălina Baciu 
Scenografia: Cristina Giurgea 
Ruxandra Manolovici 
Light & Sound Design: Radu Barbu 
 
Distribuţia: 
Idris Clate, Andrei Huţuleac 
Silviu Mircescu, Silvian Vâlcu 
Laura Vlădoiu 
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Proiecţiile singurătăţii - Orchestra Titanic19

Într-o gară părăsită, neştiută de nimeni, plină de camere de cauciuc (parcă cineva a 
sortat reziduurile şi aici s-a hotărât aducerea tuturor pneurilor vechi de pe lume), patru 
suflete "îşi colindă" ratarea. Meto este un dirijor care repetă himere. "Să zicem că" este 
sintagma care îl înflăcărează pe el, stimulându-i geniul creator. Doko este cel care plimbă 
ursul (metaforic vorbind, e şi cel mai fricos dintre toţi, deci plimbă ursul cât ai zice peşte), un 
urs pierdut pe care îl regretă în fiece clipă şi a cărui zgardă o poartă adesea pe umăr. Luko 
este şeful de gară care nu poate însă opri nici un tren. Autoritatea lui este anulată, iar el 
priveşte cu uimire cum trenurile trec sau opresc după o logică neînţeleasă: nu sunt trecute în 
program, nu respectă orarul, nu se ştie unde duc. Luba este singura femeie din acest grup de 
"prizonieri". Încercând să se încadreze în standardele masculine, ea a îmbrăţişat băutura ca 
pe o trăsătură definitorie a sexului tare, dar ori de câte ori vorbeşte se referă la dorinţa şi 
capacitatea imensă a femeii de a iubi, fapt ce i se citeşte pe faţă şi în atitudinea ei faţă de 
ceilalţi. Acestor uitaţi de lume li se alătură iluzionistul Harry, jucat de Silvian Vâlcu, personaj 

 

                                                           
19 http://agenda.liternet.ro/articol/16548/Ruxandra-Vera-Stefan/Proiectiile-singuratatii-Orchestra-
Titanic.html 
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ce complică şi mai tare situaţia resemnată, dar totodată disperată a celor patru. Şiretlicurile 
lui sunt menite să-i facă conştienţi de faptul că nici unul dintre ei nu există cu adevărat, 
revelaţie care le iluminează faţa, dar le şterge gândurile. 

Trenul pe care îl tot aşteaptă să oprească pare fiecăruia promisiunea unui viitor 
strălucit, dar când se îmbarcă totul devine la fel de inutil ca în gara unde limbile ceasului au 
pornit-o în sens opus acelor de ceasornic. Cei patru stau pe o felie de veşnicie, pe care timpul 
o conturează în "zboru-i invers" către un început cu care să sfârşească sau către un non-viitor 
care nu este altceva decât o proiecţie a trecutului. Mai simplu s-ar putea spune: să sfârşim cu 
începutul, ne vom proiecta trecutul. Aşteptarea umană este o mostră imperfectă a eternităţii. 
În acest sens, piesa ne trimite cu gândul la textul lui Samuel Beckett Aşteptându-l pe Godot. 
Spre deosebire de acesta, aici avem de-a face, în primă instanţă, cu o aşteptare satisfăcută: 
apariţia lui Harry, urcarea în tren. Dar, dincolo de orice aşteptare încheiată, începe o nouă 
aşteptare şi de aceea nimic nu există pentru că nimic nu este atât de statornic. Dumnezeu? El 
este, dar personajele nu l-au statornicit în sufletul şi în mintea lor. 
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Piesa scrisă de Hristo Boicev, Orchestra Titanic este construită pe linia de demarcaţie 
dintre comic şi tragic, dintre real şi iluzoriu, dintre banal şi absurd, ceea ce face sarcina 
echipei una destul de dificilă în păstrarea echilibrului dintre cei doi poli. De apreciat este că 
replicile curg fluent, chiar dacă conţin o serie de paradoxuri, iar umorul apare în mod firesc, 
în ciuda spaţiului sordid în care se găsesc personajele. La prima vedere, relaţiile dintre 
personaje funcţionează. Actorii reuşesc să împace o altă contradicţie: în majoritatea scenelor 
alcătuiesc un personaj colectiv, în esenţă nici unul dintre personaje nefiind cu adevărat ataşat 
de cel de lângă el. Probabil, ar fi bine totuşi să înţelegem de ce tocmai ei s-au întâlnit aici. 

Spectacolul nu înclină spre un anumit mesaj. Sunt câteva nuanţe semantice ale 
textului care se vor mai clare sau mai accentuate. În primul rând, nu se poate identifica 
punctul unde scenografia întâlneşte regia. Faptul că ei se află într-o gară părăsită ni se spune 
şi ni se repetă prin textul personajelor. Scena este însă populată de multe cauciucuri ceea ce 
te trimite cu gândul la un cimitir de maşini. Forma circulară a roţii de gumă ar putea sugera 
ideea că viaţa omului este "rotundă" şi că oricât ai învârti-o, inevitabil treci prin aceleaşi 
puncte, cânţi aceleaşi note, căci aceste cauciucuri sunt peticite cu partituri. Dincolo de 
partituri, de prezenţa personajului-dirijor şi de momentele muzicale, viziunea regizorală nu 
exploatează îndeajuns sensurile pe care le-ar putea avea sintagma "Orchestra Titanic" 
precum şi replica cheie - "Dacă auzi Orchestra Titanic înseamnă că joci într-un one-man 
show." - de care se leagă lecţia iluzionistului despre ce tipuri de spectacole pot exista: a one 
man show, a two man show, a many man show. Momentele muzicale, prin care Harry îşi 
exemplifică teoria, sunt puternice şi emoţionează pentru că realizezi că în aşa-zisa mizerie 
cineva a pierdut diamante pe care, dacă le cureţi de pojghiţa aşternută peste ele, sclipesc de-ţi 
taie răsuflarea. Demonstraţia iluzionistului îi poartă până în punctul în care cei patru acceptă 
că doar unul dintre ei există cu adevărat, restul fiind doar proiecţii ale minţii lui. Chiar dacă 
textul este construit în acest fel, simt nevoia ca din evoluţia spectacolului să pot crede acest 
lucru. Altfel, pare că intrăm în altă piesă, în care morala este că "de ce ţi-e frică nu scapi", lui 
Doko fiindu-i cel mai frică de singurătate. 

Orchestra de pe Titanic cânta în timp ce Titanicul se scufunda. Lumea noastră se 
scufundă şi noi cântăm, facem opere de artă: ce va mai rămâne din ele când se vor izbi de 
fundul oceanului, de capătul timpului? Ce se întâmplă cu supravieţuitorii? Se vor simţi la fel 
de singuri precum Doko?  

Ruxandra Vera Ştefan  
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Bungee Jumping sau  
povestea peştişorului de aur 
de Jann Tätte 
 
Licență Anul III, Arta Actorului   
Profesori coordonatori: 
conf. univ. dr. Felix Alexa 
Conf. univ. dr. Ion Mircioagă 
prof. uni. dr. Adrian Titieni 
Prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
prof. univ. dr. Horea Murgu 
Conf. univ. dr. Adriana Raicu 
Regia: Cătălina Baciu 
Scenegrafia: Ruxandra Manolovici 
Asistență regie: Ana-Maria Iordache 
Light&Sound Design: Radu Barbu 
Fotografii: Ana Maria Iordache 
 
Distribuția:  
Mihai Nițu  
Lia Gherman 
Eduard Haris 
Andrei Ciopec 
 
  
 
 

Bungee Jumping sau Povestea peștișorului de aur, îmbină realitatea crudă în care oamenii 
și-au pierdut coordonatele morale în fața banilor și povestea populară rusă a peștișorului de 
aur care în schimbul libertății oferă împlinirea dorințelor eliberatorului său, fiind un amestec 
între real și imaginar.  
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Sinopsisul piesei face trimitere la  un alt 
basm popular, de această dată aparținând 
poporului german, „Hansel și Gretel”. Doi 
tineri se pierd în pădure și ajung în casa 
unui om care se folosește de jocuri 
psihologice și reușește să îi manipuleze. 
Povestea începe cât se poate de obișnuit, un 
cuplu pleacă la o petrecere cu autostopul. 
Cei doi îndrăgostiți, Laura și Roland, se 
rătăcesc în pădure în mijlocul unei furtuni. 
Noaptea se apropie și pe drumurile de țară 
nu trece nicio mașină. Decid să mergă pe un 
drum lăturalnic și ajung la cabana din 
pădure a lui Oswald, un bărbat de vârstă 
mijlocie care locuiește izolat de câțiva ani.  
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Surprinzător, bărbatul nu vrea să accepte să îi ajute pe ambii membri ai cuplului, spunând că 
poate rămâne numai fata. După o scurtă plimbare, bărbatul se întoarce la cabană și Oswald 
face cuplului o propunere cu totul bizară. El susține că un peștișor auriu i-a îndeplinit o 
dorință și i-a dat 4 miliarde de dolari. În acest moment îi oferă bărbatului un miliard de 
dolari ca să uite de existența fetei și să o părăsească, iar Laurei îi promite că o să-i 
îndeplinească toate dorințele din restul sumei. Cei doi cred că bărbatul este nebun, dar în 
clipa în care văd cutiile de carton pline cu bani și se conving de veridicitatea banilor, încep să 
aibă dubii asupra iubirii lor. Roland se zbate între bani și relația sa cu Laura, însă Laura 
decide că această oportunitate nu poate fi lăsată să-i scape, astfel decide să rămână cu 
Oswald. În secret, îl convinge pe Roland că acest fapt este temporar și că după un an se va 
întoarce la el, după ce va reuși să îi ia lui Oswald toți banii. Bărbatul aude planul celor doi și 
se hotărăște să renunțe la înțelegere, dar cuplul decide că acestă oportunitate nu poate fi 
pierdută și este dispus să facă orice l-ar putea face pe Oswald să se răzgândească. Dezamăgit 
de comportamentul celor doi, de umilințele la care aceștia sunt dispuși să se supună, 
bărbatul decide să le dea toți banii. Chiar în clipa în care cei doi sărbătoresc, adevăratul 
proprietar al banilor își face apariția și se dovedește că banii nu sunt cadoul de  la un peștișor 
de aur, ci au fost ascunși de un interlop în timp ce era urmărit de poliție. Odată ce banii nu 
mai sunt, povestea pare să înceapă din nou, de data aceasta fără influența banilor. 

Ana Maria Iordache 
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Proprietate condamnată 
de Tennessee Wiliiams 
 
Licenţă Anul III, Regie 
 
Clasa: conf.univ.dr. Felix Alexa  
conf univ.dr. Ion Mircioagă 
Regia: Daniel Lungu  
Scenografia: Mihai Răzvan Plaiaşu 
Light Design: Alexandros Raptis  
 
Distribuţia: 
Aurora Păunescu 
Alex Călin 
 
 Proprietate condamnată este o poveste a 
abandonului şi a nevoii copilului părăsit de a-şi 
ţese o fantezie de care se poate mereu agăţa, 
devenind singura constantă a vieţii sale şi 
singurul lucru pe care îl poate controla. 
Această interpretare ludică a realităţii sale, îi 
crează iluzia unei siguranţe, el nefiind nicio 
clipă conştient de realitatea sa atât de precară.  
 Mai mult decât atât, Willie, fetiţă rămasă singură pe lume, după ce mama sa a părăsit-
o, lăsând-o cu un tată alcoolic care va dispărea şi el şi cu o soră bolnavă care va muri, pare să 
rămână blocată într-un destin care nu îi aparţine. Willie se simte responsabilă să 
îndeplinească destinul surorii ei, călcând pe aceleaşi urme, dar trăind în fantezia sa. Doar că 
de această dată ea este cea care joacă rolul surorii ei şi ştie că atunci când va muri şi ea de 
plămâni, altcineva va moşteni admiratorii ei.  
 Destinele celor doi copii, Willie şi Tom, sunt foarte asemănătoare. La prima vedere, 
soarta  celor doi pare a fi un subiect perfect pentru buletinele de ştiri ale televiziunilor 
noastre, dar în piesa lui Tennessee Williams acest destin capătă un caracter atemporal, fiind 
cu uşurinţă regăsit în orice fel de societate, atât din trecut, cât şi din acest prezent al nostru 
incert. Singurul lucru în comun pe care îl au aceşti copii ai soarelui abandonaţi, este 
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nevinovăţia. Willie şi Tom sunt extrem de fragili şi de inocenţi, ei încă nu realizează ce li se 
întâmplă, încă îşi creează acea lume în care evadează, în mod special Willie. Dar niciunul 
dintre ei nu este vinovat de acest destin crud pe care-l poartă, de abandonul şi nepăsarea 
părinţilor şi de moartea surorii sau lipsa altor rude care ar putea avea grijă de ei. Singura lor 
vină ar putea fi că refuză orice ajutor social, refuză să meargă la şcoală, dar de fapt refuză să 
întâlnească şi să îmbrăţişeze realitatea, lumea lor fantastică fiind un loc mult mai călduros şi 
confortabil, singura posibilitate pe care ei o văd. 

Daniel Lungu 
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Iaacovi şi Leidental 
de Hanoch Levin 
 
Licenţă anul III, Regie 
Profesori coordonatori:  
conf.univ.dr. Felix Alexa  
conf.univ.dr. Ion Mircioagă 
Regia: Andrei Raicu 
Scenografia: Cătălin Manea şi Andrei Raicu 
Miscare scenică: Andreea Belu 
Muzica: Alex Halka şi Vlaicu Golcea 
Light Design: Cristi Niculescu şi Paul Zamfir 
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Uşa 
Adaptare după Matei Vişniec 
 
 
Licenţă Anul III, Păpuşi şi marionete 
Coordonator proiect:  
Conf. Univ. Dr. Liliana Gavrilescu 
Regia: Conf. Univ. Dr. Liliana Gavrilescu 
Imagine, montaj, ilustraţie muzicală şi proiecţie: 
Lucian Băbeanu 
Scenografie: Liliana Gavrilescu şi Lucian Băbeanu 
Construcţie păpuşi: Bettina Schicht şi Lucian 
Băbeanu 
Light design: Alexandru Bibere 
 
Distribuţia: 
Alina Medoia 
Bettina Schicht 
Marius-Tiberius Bugi 
Vişinel Costel Balan 
Ajutoare: 
Ramona Vornicu 
Alexandru Neculcea 
 

"O sală de așteptare. Două scaune. Și bineînțeles, ușa."  
"Peste tot sunt numai săli de așteptare. Mii și mii de săli de așteptare. Milioane de săli 

de așteptare..."  
"Ușa" este spectacolul de licență al studenților secției de Păpuși- Marionete și este o 

adaptare după piesa cu același nume a lui Matei Visniec. Tematica absurdului iese la iveală 
prin intermediul teatrului de animație, cu ajutorul păpușilor. 

Alina Medoia 
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În sfârşit... acasă! 
adaptare după La Ţigănci de Mircea Eliade 
 
Licenţă Anul III, Păpuşi -Marionete  
Coordonator proiect:  
lect. univ. dr. Anca Oprişan 
Scenografia: Ion Bătăsoiu 
 
Distribuţia: 
Costel Dobrescu (anul III) 
Adela Mihai (anul I) 
Silvia Moroşanu (anul I) 
Ruxandra Porojnicu (anul I) 
Luminiţa Strîmbeanu (anul I) 
Cristina Ţane (anul I) 
Ramona Vornicu (anul I) 
Băceanu Bogdan (anul I) 
 
 Preocuparea tinerilor creatori de a 
schimba mentalitățile publicului adult față 
de receptarea spectacolelor teatrului de 
animație are drept consecință abordarea 
marilor autori, a operelor acestora și a 
temelor fundamentale ale literaturii 
române și universale. Viața și moartea, 
universul, iubirea, meditația asupra 
timpului, căutarea idealului, menirea artei 
și a artistului, sunt câteva dintre marile teme propuse cu elan, dăruire și responsabilitate, 
"marelui public”.  
    Reîntoarcerea publicului adult la păpușă și la posibilitățile ei artistice, nevoia de a 
împărtăși și comunica emoții estetice, iată dorința declarată și năzuința tinerilor artiști 
păpușari. Acesta este argumentul suficient de convingător care stă la baza spectacolului de 
licență "În sfârşit... acasă!”, adaptare scenică după "La ţigănci” de Mircea Eliade.  
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 Autorul, și aici ca și în toată proza fantastică, exaltă și provoacă imaginația creatoare. 
Urmărind planul secund al narațiunii,  în ca re se a flă de fa pt scena riu simbolic propus de 
autor, am “citit” nuvela într-un nou scenariu, folosind limbajul estetic, specific teatrului de 
animație. Astfel în preambulul spectacolului protagonistul “cade” inert sub semnul căldurii 
excesive, între cele două lumi, ieșind aparent din spațiu și timp. Mai departe jocul scenic 
stabilește convenția, păpușa reprezentând materia, trupul fizic, iar actorului păpușar 
revenindu-i rolul celui care animă materia, respectiv al sufletului păpușii. Deloc nouă această 
perspectivă dacă ne gândim la mitul artistului, teatrul de păpuși apropiindu-se de acest mit, 
în care întâlnim motivul literar al Creatorului comparat cu păpușarul, și al păpușii 
comparată cu Omul.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acțiunea următoarelor scene se petrece în spațiul țigăncilor în planul realității fictive dar și 
în realitatea imediată căderii amnezice, amintind de o spațialitate concretă (în ”scena 
spitalului”). Pe parcursul spectacolului planurile celor două “realităţi” alternează, sugerând 
situația tragică în care se află personajul. 
 În reprezentarea scenică eroul lui Eliade, Gavrilescu, devine Adamescu. Rezonanța 
biblică a numelui duce cu gândul la păcatul primordial cu dimensiunea consecințelor 
suferinței la nivelul întregii umanități. Evelina (în nuvelă Elsa) i-a dat mere, “mere mari, 
roșii, bune, masă și casă”,  a rămas cu ea și pentru asta “a platit”: “Nici pianist celebru, nici 
cu femeia iubită” nu este.  
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    Prin “jocul” țigăncilor 
protagonistul este supus mai 
multor probe succesive din ce 
în ce mai complicate, în fața 
cărora eșuează de fiecare 
dată. Țigăncile se joacă cu el 
jucând în fiecare scenă roluri 
diferite, de la asistente 
medicale (în “scena 
spitalului”), la ispite erotice, 
incitante (în “scena 
ghicitului”), până la zeițe ale 
destinului (Parce) care-i 
controlează trupul (în “scena 
descoperirii sufletului”).  
    Baba, personaj 
himeră, (după unii critici, 
“cerberul”) este stăpâna casei, 
cea care se află la granița 

dintre cele două lumi și pentru care “plata” este o consecință atât a vieții cât și a morții. 
Reprezentarea scenică subliniază contrastul dintre cele două personaje. Adamescu, pe cât de 
înalt, pe atât de nesigur, temător, reflexiv; Baba, pe cât de mică și bătrână, pe atât de energică 
și agresivă.  
    În “scena priveghiului” trupul lui Adamescu, preluat de țigănci este așezat pe pian. 
Doar Sufletul mai poate atinge acum clapele pianului. Cântecul și tempoul sugerează 
sonoritățile unui recviem. 
 Și în actul scenic ca de altfel și în nuvelă, soluția eroului de a-și schimba condiția 
tragică vine ca o mântuire chiar din lumea de dincolo. Sublimarea morții prin regăsirea 
iubirii din tinerețe! Edena îi duce sufletul în lumină urmând să petreacă veșnicia iubirii 
împreună, “în sfârşit… acasă!”  
    Eugen Simion spune despre Eliade că “îşi alege deliberat indivizi simpli (…) în care 
se ascunde sufletul nobil al sacrului”.  
    Teatrul de animație are mijloacele necesare de a crea reprezentări emoționante ale 
unor situații filosofice sau poetice în creația scenică și mai are și generația tinerilor creatori 
care-și invită “marele public” la spectacolul comuniunii. 

lect. univ. dr. Anca Oprişan 
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În larg 
 
Licenţă Anul III, Păpuşi şi marionete 
Regia: Mihai Dumitrescu 
Scenografie: Andra Ştefan, Mihai Dumitrescu 
Animaţii: Florin Mititelu 
Montaj sunet: Mihai Dumitrescu 
Light design: Dan Codreanu 
Proiecţii şi sonorizare: Alexandru Neculcea 
 
Distribuţia: 
Vânăta - Elena Dumitrescu 
Varza - Andra Ştefan 
Morcovul - Olga Bela 
Ardeiul iute - Corina Munteanu 
  
 Trei legume pe o plută, în larg... O incursiune 
în lumea nevazută a întregii omeniri, în care metafora vegetală nu are alt rost decât să 
obiectiveze perceptia noastră despre lumea înconjurătoare. Sub imperiul disperarii, 
personajele recurg la instincte primare, ajungând pas cu pas să se dezumanizeze, să renunţe 
la orice urmă de moralitate si să confirme condiţia absurdă în care cu toţii ne aflăm. Verva, 
ironia si umorul sunt măştile ce ascund filoanele tragice ale lumii lui Mrozeck, ceea ce si 
acest spectacol îşi propune să arate. 

Dan Codreanu 
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Moartea lui Hagi Tudose 
după nuvela Hagi-Tudose de Barbu Şt. Delavrancea 
 
Licenţă Anul III, Păpuşi şi marionete 
Profesor coordonator:  
prof. univ. dr. Ioan Brancu 
 
Distribuţia: 
Maria Mirea 

 
 Moartea lui Hagi-Tudose este un 
monolog după nuvela și comedia Hagi-
Tudose de Barbu Ștefănescu Delavrancea. Am 
ales să se numească așa, deoarece scena 
prezentată  surprinde ultima seară a 
personajului. În aceste ultime clipe, Hagi 
retrăieşte momentele cele mai importante 
care i-au marcat viața. Cu teamă constantă că 
vin hoții să îl fure, Tudose își găsește diverse 
activități prin camera destul de sărăcăcioasă. 
Până în momentul când își dă sufletul, el 

trece prin mai multe stări: teamă, 
nervozitate, isterie, dar și ipocrizie urmând 
ca finalul să îl surprindă în extaz și agonie 
în același timp. 

Maria Mirea 
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TEMPI 
 
Prof.coord.: Prof.univ.dr. Sergiu Anghel 
Lect.univ.dr. Elena Zamfirescu 
Regia şi Coregrafia: Enache Constantin 
Durata spectacol: 35 min. 
 
 

Partitura coregrafică include șase 
secvențe care surprind scene ritualice, trasee de 
compunere, de descompunere al unor personaje 
și a unei ființe androgine, teme din mitologie, 
religie.    

În esență, scenele vorbesc despre 
amprenta grupului asupra unui individ și 
despre alegerea dintre a te supune sau de a fi 
exclus, dar și despre neputința individuală, ba 
chiar și colectivă în față divinităţii. Se face apel 
la mijloace tribale de interacțiune, ca fiind un limbaj atotcunoscut, cu o putere foarte mare de 
a interacționa cu subconștientul spectatorului. Un simbol abuziv, care devine laitmotiv al 
întregii partituri coregrafice este gheara (simbol al unei anumite încărcături psiho-emoționale 
enunțat corporal, care urmărește articularea gravă, precisă și violentă al unei anumite decizii 
luate).  

 Dacă se începe cu un moment ritualic, pe parcurs se poate analiza evoluția unei 
creaturi intrate parcă într-o anumită transă aflându-se într-o permanentă tensiune, care-l face 
ca dintr-o poziție verticală, să ajungă la o poziție la sol, de fetus. Traseul descompus-compus, 
fragmentat al ființei neumane-umane, ne relevă astfel, un anume discurs de evoluție Butoh, 
al acestei creaturi. Spre finalul discursului de involuție umană, reapare corul de actori, care 
ridica fetusul și îl scoa te din scenă  pe personajul a juns în poz iție de fetus, asemenea unei 
ofrande purtate către un templu. 
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Evoluția personajelor neumane se concretizează într-un ritual, ce mai degrabă este 
unul al unor spirite trezite dintr-un somn adânc, decât al unor ființe reale. Întregul ritual este 
supus unei tensiuni permanente puternice, care modifică la nivel corporal aceste personaje.  

În finalul acestui ritual, toate aceste personaje devenind epuizate, încep treptat să 
cadă, asemeni unui domino și doar unul singur rămâne în picioare, realizând astfel, 
singurătatea în care se află. Își dorește să revină în grupul inițial iar momentul revenirii sale 
în grup trezește un personaj masculin. Cele două personaje masculine desfășoară o relație de 
înțelegere și de iubire, ducându-ne cu gândul la mitul androgin. 

 “Nefiinţele” supun ființa androgină unui anumit ritm. Ritmul bătăilor cu aceste 
obiecte cu valoare simbolică (bețe) creşte, printr-o repetare obsesivă, devenind amenințător: 
corul neființelor condamnă, cu furie și ură ființa androgină la moarte. Imaginea condamnării 
ar putea fi asociată cu sa crificiul prin a rdere pe rug a l ființei androgine. Ființa androgină 
damnată este agresată prin ritmul tot mai alert, trepidant, dramatic al corului. Astfel, ființa 
androgină: se rupe, se desface, se descompune prin mișcări mecanice, dezarticulate, 
sacadate, care se repetă până cei doi se prăbușesc, exprimând suferința agoniei. Așa cum 
sugerează versetul din Biblie, cei ce au aruncat cu “pietre”, vor fi și ei la rândul lor, mistuiți 
de către o forță supremă din neant.   

        Pentru că ritmul devine mistuitor, doar unul din grupul neființelor, reușește să 
supraviețuiască și pășește peste cadavre cu teamă și umilință, fiind supus morții tot de 

473



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                         Performance 

 

 

aceeași forță divină. Lumina unui reflector descoperă și delimitează spațial evoluția 
personajului “fetus” de la început. În aceeași manieră stilistică cu influențe din zona Butoh, 
omul-fetus reface discursul coregrafic (adult-fetus) de la  început în sens invers. Momentul 
reprezintă o zbatere a omului, în încercarea lui de a se înălța,  de a se detașa de mizeria 
pamânteana, însă este neputiincios.   

 Discursul coregrafic al personajului-adult se-ncheie odată cu apariția din culise a 
actorilor cu cele două sfeșnice. Corul de actori se îndreaptă către personajul-adult în timpul 
rostirii textelor de la începutul spectacolului dar, de data aceasta plecând de la o intensitate 
maximă (urlet) până  la o șoaptă, o inspirație, o expirație. Expiraţia comună a tuturor 
personajelor duce la stingerea lumânărilor.       

Costi Enache 
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Kairos 
 
Licenţă Anul III, Coregrafie 
Profesor coordonator: prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Asistent coordonator: lect.univ.dr. Elena Zamfirescu  
Sound design: Cristian Sandu  
Scenografie: Eli Salamon 
 
Distribuția:  
Krista Sandu 
Dana Marineci 
Răzvan Stoian 
Andrei Iancu 
Victor Țăpeanu 
Irina Ștefan.  
 
Jocul dintre timpi – Kairos20

 Spectacolul coregrafic cu acelaşi nume, propune o evadare, într-un spaţiu restrâns în 
care poţi rămâne cu tine însuţi. Kairos e ambivalent: e momentul conştientizării sinelui, dar 
şi conştientizarea existenţei celorlalţi. Cum exprimi delirul timpului printr-o artă 
condiţionată de ritmul acestuia? Spectacolul-licenţă al Kristei Sandu se construieşte într-un 
permanent contrapunct în care cele şase personaje se pierd şi se regăsesc continuu, ca într-un 
joc psihedelic. Nu îţi pot da seama dacă se cunosc sau sunt străini. Victor Ţăpeanu 
interpretează rolul instanţei supreme, uneori manipulative, alteori depăşită de situaţie, 
sentimente, haos. El reprezintă elementul comun pentru toţi. Pe fondul râsului său malefic, 
la un semnal dat din baston, ceilalţi sunt treziţi, visul începe. Spre deosebire de spectacolul 

 
 Sintagma "nu am timp" e o minciună. E manipulativă, induce frica de a nu pierde 
competiţia cu ceilalţi, cu tine însuţi. E greu să tragi pe sfoară timpul, să te joci de-a v-aţi 
ascunselea cu el, eventual e doar sticluţa cu otravă care te prinde... zilnic. Şi dacă tot suntem 
"homo ludens", ne răfuim cu el şi îi cerem ce are mai de preţ:  Kairos. În greaca veche 
înseamnă momentul oportun, şansa, dar mie îmi place să-l numesc timpul nostru, personal, 
pe care rareori ni-l revendicăm. 

                                                           
20 http://agenda.liternet.ro/articol/16574/Oana-Bogzaru/Jocul-dintre-timpi-Kairos.html 
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de teatru, aici nu se ştie biografia personajului şi nici povestea. Dramatismul se sugerează 
prin expresivitatea dansatorilor, unii cu rădăcini la actorie, dar şi prin mişcarea impulsivă, 
plină de nerv. Regulile timpului sunt reinventate, nu mai e fluid, ci frânt, iar regula de aur 
este cu desăvârşire uitată: nimeni nu-i mai acordă atenţie. Până aici sună a formula fericirii. 
Surprinzător este raportul dintre personaje care ne spune o cu totul altă poveste, a 
noncomunicării, rătăcirii şi disperării. Din păcate, timpul erodează şi nici măcar în momentul 
de Kairos nu se găseşte un refugiu. Personajele aleargă unul în braţele celuilalt ca într-o 
mişcare circulară infinită şi inconştientă, negăsind alinarea în nicio îmbrăţişare. Parcă îl şi 
zăreşti pe K. din Castelul kafkian rătăcit în propriul labirint. 

 Muzica serveşte coregrafia, 
contrar aşteptărilor. Ea intră în 
simbioză cu mişcarea, e delirantă 
şi amplifică tensiunea şi 
dramatismul, pulsând viaţă şi 
energie personajelor. Totul se 
desfăşoară într-o lumină clar-
obscură, poate într-o "cămăruţă" 
din subconştient. Spectacolul se 
construieşte asemenea unui vis cu 
imagini fugitive, cu intenţii 
nefinalizate şi oameni fără poveşti, 

cu figuri străine sau cunoscute care în ecuaţia dată nu au nicio relevanţă. Importantă este 
trăirea momentului, un "carpe diem" spus pe jumătate, căci nu e al fericirii, ci al încercării de 
a se elibera. 
 Spectacolul sondează idei de profunzime, coregrafia reuşeşte să le conceptualizeze, 
însă nu cu suficient rafinament şi impact, ceea ce însă, se dobândeşte cu timpul. A nu se 
neglija îndrăzneala Kristei Sandu ca re îşi propune să exprime un concept inexprima bil, 
timpul, şi care lucrează pentru licenţa sa cu studenţi de la coregrafie şi actorie anul I, Andrei 
Iancu şi Răzvan Stoian, respectiv Victor Ţăpeanu şi Irina Ştefan. Ei reuşesc să se 
omogenizeze în ciuda experienţei mai multă sau mai puţină şi să creeze un spectacol total. 
 Insuficienţa cuvântului este depăşită prin ritm, mişcare şi expresivitate corporală. 
Timp de aproximativ 25 de minute descoperi că ţi-ai dori mai multe spectacole de coregrafie 
şi te întrebi de ce teatrele nu promovează astfel de spectacole şi rămân cantonate în nişte 
montări care reuşesc să ne scoată, totuşi, bunicii din casă. Între timp noi ne bucurăm de 
spectacole savuroase, iar odată cu Gala Absolvenţilor, începe maratonul. 

 Oana Bogzaru 
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 Stăteam în fotoliu, în faţă cu o cafea neagră aşteptând să o sorb, privind firicelele 
subţiri de fum ce-mi ieşeau printre buze. Pe fundal doar un ticăit asurzitor de ceas. 
Rămăsesem singură. Simţeam cum mă scufund din ce în ce mai tare în acel “gol-plin” în care 
senzaţia că nu se întâmpla nimic contrasta teribil cu tensiunea plinătăţii de gânduri care îmi 
invadase mintea. Dorința de a începe activitatea zilnică se bloca în incapacitatea de a mă 
mişca. Stăteam, doar stăteam şi îmi doream să mă activez cumva, dar savuram, savuram din 
plin acel gol-plin, mă bucuram să stau şi să simt cât de uşor fug gândurile, ce repede se 
rezolvă puzzle-ul, ce frumos se simte, ce linişte absurdă se instalează pe un fundal sonor atât 
de simplu al unui ticăit de ceas. Aşa a început totul…  

        
Spre deosebire de chronos care desemna la greci timpul secvenţial, fizic, cantitativ, 

măsurabil, kairos desemnează timpul calitativ, momentul privilegiat al acţiunii, împlinirii 
personale. În mitologia greacă, Kairos era o zeitate care simboliza ocazia, la ora actuală 
termenul este folosit în teologie pentru a descrie forma calitativă a timpului. Titlul este 
inspirat dintr-un alt mod de a percepe timpul, care nu se mai axează pe imaginea succesiunii 
de acum-uri; trecerea egală şi succesivă a clipelor este înlocuită de ceea ce poate să însemne 
clipa însăşi, căci fiecare clipă este în felul ei singulară şi poate reprezenta o sursă a ceea ce se 
va întâmpla sau un prilej de a duce ceva la capăt. Termenul grecesc pentru un astfel de 
înţeles al clipei este kairos, termen care nu mai priveşte clipa ca pe un simplu moment aflat 
într-o succesiune fără de sfârşit, ci are în vedere conţinutul distinct al clipei. De asemenea 
titlul explică multitudinea momentelor piesei, schimbarea permanentă a stărilor, o 

477



Concept vol 6/nr 1/2013                                                                                                         Performance 

 

 

misterioasă noncomunicare şi nu în ultimul rând relaţiile dintre personaje sau relaţiile 
personajelor cu personajul cheie, relaţii ce vizează unicitatea conţinutului fiecărei clipe, în cel 
mai adânc sens. 

Aşadar, ascultând cum timpul trece, ne putem gândi la multe lucruri însă întrebarea 
mea, la fel de obsesivă ca şi ticăitul ceasului, este: avem de-a face cu o lume paralizată, o 
lume de roboţi, oare câţi dintre noi mai simt această gură de aer rece? Suntem o bombă cu 
ceas, suntem pendulii unui ceas superb, ne scurgem încet fără să simţim ardoarea ce ne-ar 
putea aliena. Uităm şi mergem, atât, sau nici măcar, doar stăm, stăm neclintiţi, atinşi de un 
fel de paralizie. Avem impresia că timpul va fi blând pentru că suntem actori într-o istorie 
viitoare, însă total eronat, noi stăm şi vedem în treacăt fără să conştientizăm, fără să trecem 
prin filtrul minţii şi al inimii, cum se tot merge şi cum totul se uită, suntem total invizibili 
pentru o aşa-zisa istorie ce va fi scrisă. 

O umanitate mereu grăbită, năucă şi mereu cu ochii pe ceas, nu se poate bucura nici 
de înţelepciune, nici de progresul tehnologic, ca sursă importantă de informare, lipsindu-i cu 
desăvârşire conştientizarea acumulării de experienţe. O mare de oameni vii cu conştiinţa 
moartă, ‘prea puţin’ este în regulă, ‘prea mult’ produce haos, ne quid nimis. Dăm câte puţin şi 
pierdem ‘multul’. Stăm pe loc şi pierdem detalii importante, fiind prinşi într-un nebunesc 
vârtej. Ne agăţăm de oameni deoarece simţim că îmbătrânim mai repede, vlăguiţi de atâta 
superficialitate. Nu mai avem nici un contact cu pământul: tot ce pătrunde în el ne-a devenit străin 
şi de neînţeles. Tăiaţi de orice rădăcini [...], am reusit isprava de a rupe nu numai cu intimitatea 
lucrurilor, dar şi cu însăşi suprafaţa lor. In acest stadiu, civilizaţia ar apărea ca un pact cu diavolul, 
dacă omul ar mai avea un suflet de vânzare.  

Nu ştim cum, de ce, când şi cât! Nu ne putem da răspunsuri la nişte întrebări simple. 
Nu ne mai lăsăm purtaţi de valul timpului, nu ne mai jucăm, nu mai simţim dorinţa jocului, 
iar cu atâta seriozitate şi neştiinţă, timpul se joacă cu noi. Am văzut solitudinea ca drumul cel 
mai scurt spre conștientizarea scurgerii timpului, iar personificând timpul el a ajuns personaj 
cheie, rezultând un frumos joc al timpului cu fiecare personaj.  

Zadarnic supunem universul şi ni-l însuşim, atâta vreme cât nu vom fi învins timpul vom 
rămâne doar nişte sclavi. Suntem mici şi neajutoraţi în faţa forţei naturii, pierduţi din exces, 
incapabili de adevărata împlinire, nuli din prea multă încordare, mari prin epuizare si nu 
ştim jocul. Suntem atât de intoxicaţi de civilizaţie, de acest drog al omenirii, încât singurele 
lucruri pe care le mai simţim sunt exact caracteristicile dependenţei, extaz şi ură. Doar 
iubirea, doar acest mic joc, ne-ar putea introduce din nou în marele joc, am lăsa o amprentă 
timpului, amintirea nu ar mai fi doar o pură imaginaţie şi ne-am juca, ne-am juca mereu.  
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Dacă la început viziunea mea asupra timpului, se limita la a-l simți precum un iute şi agil 
fugar, punându-mă de multe ori în dificultate, simţindu-mă incapabilă să ţin pasul, sau 
nevrând să-l ţin, după o perioadă destul de lungă de cercetare, aş spune puţină maturizare, o 
acumulare rapidă de experienţe, viziunea mea asupra timpului nu se mai leagă de cantitatea 
timpului, ci de calitatea lui. Astfel am ajuns la kairos, o altă reprezentare a timpului, o 
măsurare în clipe, o esenţializare a conţinutului clipei, nu o succesiune de evenimente cum 
găsim la chronos. Timpul este o imagine progresivă a eternităţii? Nefiind limitat, ci extins ad 
infinitum, ce este el mai mult decât un conglomerat de clipe? 

Fascinant este fiecare grăunte de nisip dintr-o clepsidră ce curge încet şi lin conţinând 
câte o poveste ce trebuie iertată dar niciodata uitată. Poate avem destul timp să facem tot ce 
ne dorim, sau poate nu avem decât o clipă, prezentul nu este decât un fir subţire de nisip ce 
face legătura dintre trecut şi viitor. Frumosul joc al vieţii constă în nunc fluens, clipa care trece 
şi nunc stans, clipa ce pare suspendată şi care năruie astfel.   

Krista Sandu (Cristiana) 
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Am acceptat propunerea Kristei , pentru că ne cunoaștem înca din liceu și sincer am 
fost flatată când și-a exprimat dorința de a lucra împreună. Știam că este un interpret 
desăvârșit, însă pe parcursul acestui proiect am descoperit în ea un coregraf capabil, bine 
ancorat în domeniu și pregă tit să  ofere tot ce a re ma i bun.  Am început lucrul cu exercții 
coregrafice bazate pe improvizație,  fapt ce a dus la unirea noastră și formarea unui grup în 
adevăratul sens al cuvântului! De aici a plecat tot! Improvizațiile pe diverse teme au creat 
situații reale , momente coregrafice solide, momente teatrale vii, povești, senzații, pe care 
Krista le-a adunat meticulos (sute de ore de filmări ale repetițiilor) iar mai apoi le-a îndreptat 
către tema spectacolului! Ni s-au cerut în scris opinii despre anumite citate legate de 
perceperea timpului în viziunea noastră. Pot spune că am lucrat pe principiul nimic nu 
dispare, totul se transformă, rezultatul fiind impresionant! Personal simt că acest spectacol 
conține viziunea fiecăruia dintre noi asupra timpului, bucați reale din fiecare dintre noi și 
asta datorită modului de lucru! Ca interpret apreciez enorm când sunt modelat dar mi se 
ofera și oportunitatea de a-mi păstra Eul! 

Irina Ștefan 
 
   

Synthetic 
 
Licenţă anul III, Coregrafie  
Profesor coordonator de an:  
prof.univ.dr. Sergiu Anghel 
Asistent coordonator:  
Lect. Univ. Dr. Elena Zamfirescu 
Concept si coregrafie: Iaela Cocoară 
Costume: Raluca Alexandrescu 
Sound design: Theodor Bogdan Lancor 
Light design: Alexandru Bibere 
 
Distribuţia: 
Loredana Nicola 
Daniela Sima  
Georgiana Ursachi 
Iaela Cocoara 
Florin Munteanu 
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Imaginați-vă cum ar fi o 

lume în care să trăim după propriile 
noastre reguli, o lume lipsită de 
orice interdicție sau normă morală, 
în ca re putem să ne dăm frâ u liber 
tuturor trăirilor interioare. O lume 
în care îți poți creea viața așa cum 
vrei tu, să o schimbi de câte ori vrei, 

să spui stop și să o iei de la început făcând ce îți dorești, cum îți dorești.  
Despre un astfel de scenariu este vorba și în "Synthetic". Personajul principal își 

creează colțul său de rai și îl manevrează așa cum el dorește. Avid după putere și din dorința 
de a conduce, acest personaj răpește femei fără apărare și le transformă în ceea ce-și dorește. 

În cele din urmă, tot ce vom urmări pe scenă va fi o lume creata pe cale artificială. 
Iaela Cocoară 
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Ce-a mai rǎmas? 
Licențǎ Anul III, Coregrafie  
Profesor coordonator:  
Prof. Univ. Dr. Sergiu Anghel 
Lector Univ. Dr. Elena Zamfirescu 
Regia şi Coregrafia: Sima Daniela 
Scenografia: Aurora Badiu  
Light design: Cristi Niculescu 
Sound Design: Daniela Sima 
            
Distribuția:  
Denis Bolborea  
(Anul III, Prof. Univ. Dr. Sergiu Anghel) 
Krista Sandu 
(Anul III, Prof. Univ. Dr. Sergiu Anghel) 
Andrei Iancu  
(Anul I, Prof.Univ. Dr. Liliana Iorgulescu) 
Iaela Buldan  
(Anul III, Prof. Univ. Dr. Sergiu Anghel) 
 
 Fiecare experienţă pe care o avem lasă în 
urma ei o schimbare. Unele schimbări sunt benefice, altele ne lovesc în punctele noastre cele 
mai sensibile şi ajung să ne facă vulnerabili în fata tristeţii. A lupta împotriva acestei 
profunde tristeţi înseamnă a lupta împotriva ta însuţi. Este o schimbare de perspectivǎ, de 
înţelegere şi de simţire. 
 ,,Sunt trăiri şi obsesii cu care nu se poate vieţui. Nu este atunci o salvare în a le mărturisi? 
Experienţa teribilă şi obsesia unei iubiri neîmplinite, atunci când sunt păstrate în conştiinţă, devin 
ruinătoare. Vorbind despre acestea, ai salvat ceva din tine, dar în acelaşi timp a murit ceva din propria 
fiinţă, deoarece conţinuturile obiectivate îşi pierd actualitatea din conştiinţa.’’21

 Trebuie anulate într-un anumit mod toate sentimentele care încearcă să se cristalizeze 
în noi. Este inutil să simţi şi să ai conştiinţa permanenței trecutului, cu sentimente închipuite 

  

                                                           
21 Emil Cioran, Pe culmile disperǎrii, Editura Humanitas, pag. 5 
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şi goluri nemărturisite. Aici nu mai are importanţă numai sensibilitatea sau inteligenţa, ci 
întreaga fiinţă, întreg corpul, întreaga viaţă din tine, cu ritmul şi pulsaţiile ei. 
 Spectacolul ilustrează o atmosferă tristă care împinge către moarte, în care 
sentimentul însingurării personajului central şi starea de disperare sunt create prin 
alternarea planului ireal cu cel real. Pe parcursul desfăşurării acţiunii, acest personaj ni se 
dezvăluie prin mai multe stări precum confuzie, inconştientă, apăsare sufletească, dezolare, 
nevrozǎ, neputându-se elibera de el însuşi şi de propria obsesie, obsesia unei iubiri 
neîmplinite. 
 Iubirea devine obsesie pentru cineva care iubeşte ca un "orb", pentru cineva căruia i 
se comunică că nu mai trebuie să iubească, dar continuǎ să o facă, cu preţul unei îndelungate 
suferinţe. Suferinţa face parte din viaţa noastră, îţi impune limite şi îţi blochează trăirile, însă 
cu toate acestea trebuie să o accepţi. Doar trăind suferinţa o putem atenua. Trăirea ei ne oferă 
posibilitatea de a intra în contact cu noi înşine, cu nevoile ascunse sau negate acumulate de-a 
lungul timpului. 
 Iubirea obsesivă, până la urmă, nu reprezintă altceva decât dependența de dragoste, 
dorinţa  de a  iubi şi de a  fi iubit. Nevoia noastră de iubire este legitimă. Însă, atunci când, 
pentru a o satisface, nu alocam timpul şi atenţia cuvenită altor aspecte importante ale vieţii, 
această nevoie devine adicţie.  
 Iubirea adictivǎ este egocentrică. Tendinţa de a renunţa la controlul asupra propriei 
vieţi se naşte din teamă de durere, de deprivare, teama de a-i dezamăgi pe alţii, teama de 
eşec, teama de vină, furie sau respingere, teama de a fi singur, teama de nebunie şi nu în 
ultimul rând, teama de moarte. 
 Atributele acestui spectacol sunt obsesia dusă până la moarte, autodistrugerea, 
excesivitatea, compulsivitatea, nevoia de ataşament şi dependența. 
 Sacrificiile unei iubiri obsesive nu au finalitate, nu au raţiune, nu au limite... te pot 
conduce dincolo de o existenţă  pe ca re o percepi ca pe o constrângere şi pe care o refuzi, 
având semnificaţia simbolică a unei încercări de trecere într-un alt registru al existenţei. 
 Toată pasiunea haotică şi dezorientată ar trebui să fie canalizatǎ pentru a uita totul, 
pentru a nu mai fi nimic, pentru a scăpa de conştiinţă. Exista o speranţă: speranţa uitării 
absolute. Dar aceasta mai e speranţa, nu e ea disperare? De ce atâtea gânduri negre şi 
supărări? De ce atât conştiinţă a morţii?22

 

 
 Până la urmă, ce-a mai rămas din noi, din trecutul nostru? Regrete, amintiri care dor, 
aspiraţii care ne împiedică să trăim, care ne încurcǎ şi ne îngreunează existența. 

                                                           
22 Emil Cioran, Pe culmile disperǎrii, Editura Humanitas, pag. 74 
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