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1 Istoric. Primele ediții 
Așa cum, atunci când, într-un studiu precedent, am analizat factorii care au determinat 

organizarea primei ediții și, mai apoi, înființarea Festivalului Internațional de la Edinburgh, am 
insistat pe Rudolf Bing, cel care a fost primul director al festivalului, tot așa, acum, concentrându-ne 
pe Festivalul de la Avignon, trebuie să acordăm o atenție deosebită lui Jean Vilar, cel care a fost 
personalitatea în jurul căreia s-a coagulat acest eveniment.  

Legenda locală, asumată de majoritatea istoricilor festivalului, ține cont de un detaliu dintr-o 
scrisoare de-a lui Jean Vilar: „Totul este foarte simplu: a fost odată un om și un oraș care s-au întâlnit, 
s-au iubit, s-au căsătorit și au avut un copil: Festivalul.” (de Baeque, 2006, p. 31). De la bun început, 
trebuie să facem o precizare care ni se pare esențială, în ideea identificării rolului și funcției pe care o 
au directorii de festival: funcția pe care a îndeplinit-o Jean Vilar la Avignon nu se suprapune peste cea 
a lui Richard Bing de la Edinburgh - regizorul francez nu a fost cel care inițiat ceea ce avea să ajungă 
marele festival de teatru din sudul Franței.  

Pe scurt, povestea Festivalului de la Avignon poate fi începută de la René Char: un membru 
important al Rezistenței franceze, poet cu o sensibilitate aparte, care, imediat după cel de-al Doilea 
Război Mondial, l-a contactat pe Jean Vilar în decembrie 1946, solicitându-i să îl distribuie într-un film 
bazat pe unul dintre textele sale (Le Soleil des eaux). Filmul nu avea să se turneze niciodată, dar Char 
avea să îl menționeze pe Jean Vilar lui Christian Zervos, care, împreună cu soția lui, Yvonne, erau 
implicați în organizarea unei foarte ambițioase expoziții de pictură modernă la Palatul Papal de la 
Avignon. Zervos, unul dintre cei mai importanți critici francezi de artă ai vremii, se gândea și la un 
program de teatru care să completeze „săptămâna artelor” pe care o organiza și, acum, Jean Vilar îi 
este la îndemână, căci încă mai era sub aureola marelui succes pe care l-a reputat cu doar câțiva ani 
mai înainte cu Crima în catedrală a lui T. S. Eliot. Propunerea ca Vilar să vină cu acest spectacol la 
Avignon a fost, în mod surprinzător, refuzată, oricât de onorantă ar fi părut: e drept că montarea 
beneficiase de mai mult de câteva sute de reprezentații, dar nu se mai jucase de cel puțin un an de zile 
iar opinia regizorului era că este prea tânăr pentru a face reluări ale propriilor sale spectacole.  
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În schimb, după acest refuz, Jean Vilar face o contraofertă și propune lui Christian Zervos nu 

mai puțin de trei producții pentru evenimentele de la Avignon, din vara anului următor: Richard II, de 
William Shakespeare, în regia lui Jean Vilar; Histoire de Tobie et Sara, de Paul Claudel, în regia lui 
Maurice Cazaneuve și La Terrasse de Midi, de Maurice Clavel, tot în regia lui Jean Vilar. Evident, 
reacția lui Zervos, ca producător, a fost un refuz inițial, deoarece bugetul nu îi permitea o asemenea 
provocare teatrală. Cu toate acestea, cei doi au mers la Avignon pentru a se întâlni cu primarul și 
adjunctul său, amândoi apropiați de-ai lui Christian Zervos. Rezultatul a fost unul cu totul neașteptat: 
autoritățile locale au îmbrățișat ideea, au alocat fondurile necesare și, astfel, s-a organizat și înființat 
prima ediție a „Săptămânii de Artă”, din care se va naște Festivalul de la Avignon.  

Certificatul de naștere al evenimentului nu este numai un act de sfidare al establishment-ului 
cultural și artistic al vremii, dar și de exces: prezentarea celor trei spectacole în provincie, în loc de o 
mini-stagiune pariziană, era un semn de nebunie și de amatorism. Locul teatrului în cadrul 
evenimentelor de la Avignon din 1947 era bine precizat, însă era doar o simplă extensie a expoziției de 
artă contemporană. Nu se putea ca presa să nu remarce că teatrul a beneficiat de o invitație de ultim 
moment și că era oarecum marginal expoziției și concertelor de muzică clasică veche, cu lucrări chiar și 
din secolul al XIV-lea. Pe lângă toate acestea, centrul de greutate era reprezentat de expoziția celor 26 
de pictori și sculptori, printre care Picasso, Léger, Matisse, Kandinsky, Braque, Arp, Brauner, Balthus, 
Chagall, Ernst, Valentine Hugo, Klee, Giacometti, Lipschitz și alții. Actul de curaj al organizatorilor a 
fost cu atât mai remarcabil cu cât, la momentul deschiderii expoziției de la Avignon (iunie 1947), la 
Paris se deschidea Muzeul Național de Artă Modernă, care capta atenția întregii prese de specialitate.  
 

Avignon - Palais de Papes 
 

 
Prin urmare, programul primei ediții a festivalului, acea „Săptămână de artă” a fost compus 
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din expoziția de artă contemporană, din două concerte dirijate de Roger 
Desromière și din șapte reprezentații ale spectacolelor de teatru enunțate 
mai sus, prezentate în aer liber, în atmosfera aparte a nopților provensale. 
Demersul artistic și opțiunile de selecție nu au semnificat, în nici un caz, o 
abordare a unei dimensiuni facile a teatrului. Cele trei spectacole puneau 
mari probleme de receptare, deoarece Richard II era un text foarte puțin 
cunoscut în Franța acelei perioade, o tragedie pe care până și englezii 
ezitau să o monteze. Piesele lui Claudel și Clavel erau și ele o provocare, 
deoarece autorul era încă puțin cunoscut și nu se înscria într-o formă 
tradițională a scriiturii dramatice. Reprezentațiile au strâns, în total, 4818 
spectatori, dintre care 1828 nu au cumpărat bilet, fiind prieteni, apropiați și 
invitați speciali. Succesul la public a fost de necontestat, la fel ca și eșecul 

financiar, dar experiența spectacolului după Richard II a fost unică: tragedia s-a jucat pe o scenă în aer 
liber, în curtea Palatului Papal, fără decor, cu un aranjament de lumini simplu și nepretențios, 
punându-se accentul mai ales pe coroporalitatea și pe vocile actorilor.  

 Ca o concluzie la prima ediție a festivalului trebuie spus că, deși Avignonul este departe de 
Paris, centrul vieții culturale franceze, chiar și așa, presa a apreciat, la acel moment, acest act original 
și curajos de descentralizare artistică. Orașul, care avea să devină o încarnare și un simbol al teatrului, 
a fost, în 1947, locul de desfășurare al unei ambițioase expoziții de pictură contemporană. Jean Vilar se 
va distanța de capitală, de contextul artistic al vremii, dar și de propriul trecut, dedicându-și toată 
energia dezvoltării Festivalului de la Avignon.  

La acea vreme, orașul număra aproximativ șaizeci de mii de locuitori, iar din punct de vedere 
urbanistic, erau multe care lăsau de dorit: cea mai mare parte a străzilor erau insalubre, multe cartiere 
erau distruse, iar capacitatea hotelieră era extrem de redusă. Efectele celui de-al Doilea Război 
Mondial se făceau simțite și aici, ca și la Edinburgh, făcând și mai dificilă organizarea unui eveniment 
artistic de amploare. Cu toate aceste neajunsuri, după prima ediție, din 1947, situația a început să se 
schimbe, iar autoritățile locale au început să fie din ce în ce mai preocupate de politicile culturale care 
ar fi avut puterea de a regenera spațiul urban, transformându-l într-unul generos, care să poată 
susține un festival de amploare. Tuturor celor implicați în derularea evenimentelor începea să le fie 
din ce în ce mai evident faptul că spațiul urban al Avignonului era ideal pentru un festival de teatru. 
Jean Vilar, în declarațiile lui, nu ostenea să laude orașul și să vorbească despre cum va deveni celebru 
prin festival. Aparent, tonul și subtextul regizorului erau semnul unui risc, deoarece peisajul 
festivalier al regiunii, în acea perioadă, era destul de agitat, chiar dacă era lipsit de complexitate și de 
profunzimea pe care o înțelegem azi când vorbim despre asemenea noțiuni: Festivalul de Film de la 
Cannes era situat periculos de aproape, apoi, nu departe de Avignon, la Orange, se reconstituia cel 
mai vechi festival din Franța, înființat în 1860, „Les Chorégies”, dedicat operei și muzicii clasice - chiar 
dacă era, pentru moment, populat de artiști de mâna a doua. Mai departe de Avignon, la Bayreuth, în 
Bavaria, celebrul festival dedicat muzicii lui Wagner încă mai funcționa, dar era în plin proces de 
„denazificare”. Pe de altă parte, exact în același timp, la Edinburgh, în Scoția, se puneau bazele altui 
festival, deosebit de ambițios.  

Așa cum le vedem acum, opțiunile lui Jean Vilar, în cadrul acestui peisaj complex, care nu 
oferea prea multe șanse Avignon-ului, erau simple și precise: să mizeze pe specificitatea spațiului 
local, pe factorii climatici și pe apropierea (sau distanța) de polii culturali importanți. Un festival de 
teatru în aer liber, în sudul Franței, nu se putea impune decât prin calitatea ofertei de spectacole și 
prin utilizarea adecvată și curajoasă a spațiului urban, în ideea mobilării sale cu evenimente artistice, a 
regenerării sale prin cultură și a educației publicului local.  

Înainte de a merge mai departe și de a analiza viitoarea traiectorie a festivalului de la 
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Avignon, credem că este momentul potrivit pentru realizarea unui scurt portret al lui Jean Vilar, care 
are rolul de a edifica locul pe care îl ocupa artistul, la acel moment, în contextul teatral francez. 
Născut în 1912, Vilar era, imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, unul dintre cei mai 
interesanți actori și regizori de la Paris. Cu toate acestea, drumul lui spre succes a fost destul de 
sinuos, acesta împlinindu-se doar la Avignon, în structura festivalului pe care l-a creat și, mai apoi, l-a 
dezvoltat. Cel mai mare succes parizian al lui Vilar a fost Crima în catedrală a lui T. S. Eliot, un 
spectacol cu 230 de reprezentații, care a marcat stagiunea teatrală din 1945. L-a preocupat și teatrul 
scandinav, căci, în compania pe care a fondat-o în jurul lui 1943, în plin război, „La Compagnie des 
Sept” i-a montat pe August Strindberg și pe Sigurd Christiansen, în defavoarea lui Ibsen, iar spațiile 
sale preferate de joc erau scene italiene, mici, intime, unde actorii erau foarte aproape de public.  

Ediția a doua a festivalului ar fi urmat să înceapă la 15 iulie 1948 și conținea trei spectacole 
importante în program: Moartea lui Danton, de Georg Büchner; Șeherezada, de Jules Supervielle și 
Richard II, toate în regia lui Jean Vilar. Se pare că ediția aceasta prezenta și mai multe dificultăți decât 
cea precedentă: condițiile meteorologice erau cu totul nefavorabile, căci ploua cu găleata, iar una 
dintre actrițele cele mai așteptate de către public, Silvia Monfort, se accidentase grav la un genunchi. 
Probleme erau și cu Jean Davy, care urma să îl joace pe Danton: avea gripă. Pe lângă toate acestea, 
existau și probleme financiare spinoase: se schimbase primarul, iar municipalitatea încă nu-i acordase 
lui Vilar acel milion de franci promis. Structura organizatorică a festivalului era și ea greoaie și prea 
puțin flexibilă: pe lângă Jean Vilar funcționa un comitet suplimentar, care a început să exercite 
presiuni din ce în ce mai puternice asupra dimensiunii artistice a programului propus. Așa se face că 
ediția din 1948, a doua, a pornit cu un uriaș risc: acela al creditului. Artiștii care veniseră la Avignon 
nu știau dacă și când vor fi plătiți, căci subvenția încă nu era virată. Abia după presiuni puternice de la 
Paris, la insistențele lui André Malraux, banii au fost deblocați și situația a revenit la normal.  

 

2 Identități ale perioadei de început a Festivalului de la Avignon. Promovarea 
dramaturgiei franceze contemporane 

Cu toate acestea, întreaga presă culturală franceză era de acord că la Avignon începea să se 
simtă un suflu nou în artele spectacolului, iar acest context unic avea să fie confirmat de ceea ce se va 
întâmpla în anii următori: festivalul începea să devină vârful de lance al unei reînnoiri teatrale mult 
mai largi decât simpla descoperire a tragediilor istorice ale lui William Shakespeare, care, până la acel 
moment, erau foarte puțin cunoscute publicului francez. Repertoriul acesta special, al debuturilor, 
este foarte fragil și nu rezistă mult timp: Richard II și Henric al IV-lea au fost mari succese, dar 

spectacolele trebuiau înlocuite cu altele, care să ofere publicului tot 
atâtea provocări. Primele ediții includeau în programul lor piese de 
Büchner, dar și de Kleist (alegere plină de provocări, deoarece Franța 
tocmai ce se eliberase de ocupația Germaniei naziste), dar și de 
Corneille (Cidul, în regia lui Jean Vilar) sau mai recenții Supervielle, 
Gide, Maulnier, Montherlant (Vilar nu dorea, sub nici o formă, să se 
îndepărteze de mișcarea dramaturgică a vremii). În acest sens, 
festivalul a devenit o ofertă de nerefuzat pentru tinerii scriitori, care, 
prin renumele pe care începea să și-l construiască mișcarea teatrală 
din Avignon, ar fi obținut o vizibilitate remarcabilă. Preocuparea 
directorului festivalului pentru repertoriu este cu totul 
impresionantă, așa cum reiese din însemnările sale: activitatea de 
regizor și de manager era dublată de cea de cititor, mai ales în lunile 
de iarnă, când îi treceau prin mână sute de texte dramatice și de 
traduceri.  
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În acest context, al promovării dramaturgiei contemporane, credem că trebuie să amintim și să 
evaluăm primul spectacol de mare succes din cadrul Festivalului de la Avignon: Le Profanateur, de 
Thierry Maulnier, în 1950. Acțiunea piesei se petrece în secolul al XIII-lea, pe timpul domniei lui 
Frederic de Hohenstaufen și spune povestea lui Wilfried de Montferrat, un locotenent al împăratului, 
care se răscoală și căuta libertatea și singurătatea. Drama este cea a omului simplu, care refuză să ia 
parte la jocurile mai-marilor, iar spectacolul regizat de Jean Vilar a avut un succes mai mare chiar 
decât Cidul sau Henric al IV-lea, jucându-se tot în curtea Palatului Papal, un spațiu de joc care se 
bucura de tradiție în acest sens, la abia a patra ediție. Prin Le Profanateur, festivalul își reclamă 
imaginea de laborator al literaturii dramatice contemporane pe care Vilar demult încerca să-l 
clădească, iar nimeni nu contesta că aici este marele merit al directorului, în ajutorul pe care îl acordă 
unei noi generații de dramaturgi (Clavel, Maulnier) care doresc să-și facă opera cunoscută și jucată. În  
promovarea acestora, Jean Vilar va angrena toate mecanismele unui festival ce se bucura deja de 
coerență, reputație și un public entuziast și cultivat. Eclectismul ediției din 1950 nu putea fi negat, cu 
atât mai mult cu cât povestea lui Monterrat, personajul principal din piesă, era ilustrată scenic într-o 
manieră anacronică, dorindu-se realizarea unui manifest împotriva fanatismului de orice tip, 
militându-se de pe scenă, prin mijloacele de exprimare artistică, pentru toleranță, pace și libertate. 
Referințele socio-politice erau multiple, într-o Franță proaspăt eliberată de sub ocupația germană, într-
o Europă care încerca să se reclădească după cel de-al Doilea Război Mondial și într-o lume care se afla 
la începutul războiului rece, cu două mari super-puteri care își lărgeau sfera de influență. 

 

3 Piesele istorice: Cidul și Prințul din Hombourg 
O altă identitate a Festivalului de la Avignon, timpuriu dezvoltată, este cea a marilor piese 

istorice. În acest sens, putem stabili unele puncte comune cu Festivalul Internațional de la Edinburgh, 
unde Satira celor trei clase se bucura de mare succes, mobilând teatral un spațiu aparte: Assembly Hall 
de la Church of Scotland. Într-un fel, atât sala consiliului a Bisericii Scoțiene, dar și curtea interioară a 
Palatului Papal din Avignon sunt două spații care funcționează după aceleași reguli și care, prin cele 
două festivaluri, au fost mobilate cu teatru, deturnate din rolul și funcționalitatea lor inițială și oferite 
unui alt tip de public, cu alte așteptări. Evident, Palatul Papal 
poate fi mai ofertant, în acest sens, nu numai datorită 
dimensiunilor mult mai generoase, cât mai ales pentru că este un 
spațiu în aer liber, unde energiile dramatice vor fi mult mai bine 
percepute de către spectatori, prin punerea lor în raport cu 
semnificațiile topos-ului și ale peisajului. În fine, mai trebuie spus 
că, în 1950, festivalului i se alătură Gérard Philipe, un actor tânăr 
foarte cunoscut la Paris, care îl abordase pe Jean Vilar, dorind să-și 
pună la dispoziție serviciile artistice. Propunerea lui Vilar pentru 
Philipe a fost legată de rolul principal din Cidul lui Corneille și, la 
început, a fost receptată cu mare neîncredere, deoarece actorul 
considera că piesa este demodată și nu mai are nimic nou de spus 
publicului, mai ales în contextul unui festival de teatru unde 
dramaturgia contemporană începea să ocupe un loc din ce în ce 
mai de seamă.  

Ediția din 1951 figurează, deci, în program, reluarea Cid-ului și Prințul din Hombourg, ambele 
cu Gérard Philipe care, prin tinerețea și talentul său, a oferit unele dintre cele mai intense experiențe 
artistice ale festivalului, până la acea dată. Dincolo de distribuție, de construcția rolurilor și de 
interpretare, trebuie discutate și analizate și alte elemente care au contribuit la marele succes al celor 
două spectacole.  
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Cid-ul este una dintre cele mai jucate piese ale dramaturgiei naționale franceze, a fost mereu 
bine cunoscută de public și, iată, la Avignon, în cadrul unui festival unde începea să se configureze un 
accent din ce în ce mai puternic pe inovație și pe dramaturgie modernă, se bucură de succes și devine 
pilonul mai multor ediții. Spectacolul în regia lui Jean Vilar a adus în fața publicului un Rodrigo 
compus din două tușe impresionante: pe de-o parte era un „arhanghel imaculat, dar și un combatant 
fragil.” (de Baeque, 2006, p. 31) 

Reluarea spectacolului, pentru a doua oară, este nu numai un 
semn al triumfului, peste secole, a clasicismului francez, cât, mai ales, 
un succes de regie și de interpretare, căci toată presa culturală va 
aplauda, laolaltă cu publicul, viziunea lui Jean Vilar și rolul compus 
de Gérard Philipe: actorul suferise o accidentare gravă la un 
genunchi, dar nimic nu l-a împiedicat să coboare de pe scenă. Rodrigo 
„cel șchiop”, cum a fost numit, a însemnat un triumf și a reprezentat 
un moment un reper de necontestat al tinerilor artiști francezi și al 
Festivalului de la Avignon. Pentru cei care aveau douăzeci de ani, la 
Avignon, în 1951, „Cidul a fost ultima mare sărbătoare, înverșunată, a 
copiilor mari, chiar înainte de a deveni bărbați în toată firea.” (de 
Baeque, Loyer, 2007, p. 84) 
Jean Vilar – în „Le Cid” 1951 

Cid-ului i se alătură reveria pe care o aducea cu sine Prințul din Hombourg, într-un spectacol 
curajos, care a tulburat publicul. Kleist era aproape necunoscut publicului francez, în fața căruia nu se 
mai jucase nici una dintre tragediile sale, iar piesa a fost receptată și judecată în cele mai complexe și 
intime semnificații ale sale, ținându-se cont, mereu, de apartenența sa la cultura germană. Pentru 
criticii binevoitori, spectacolul și piesa au fost „delicios și furios germanice, cu un amestec de vis (de 
cele mai multe ori patologic), de dorințe vagi, de lașitate, tremur sufletesc, gemütlich și voință 
puternică.” (Frênes, Le Monde, 1951) 

Situația aceasta, în care presa discuta preferința lui Jean Vilar pentru autorii străini, mai ales 
cei germani, a fost prevăzută de către directorul festivalului deoarece, înainte de festival, a declarat că 
a trebuit să țină cont de un echilibru între autorii francezi și cei străini, dar că, printr-un efort deosebit, 
a făcut în așa fel încât balanța să încline în favoarea dramaturgilor francezi. Iată că, la șase ani de la 
sfârșitul războiului, Vilar trebuia să se folosească de astfel de argumente de naționalism artistic pentru 
justificarea acțiunilor sale în fața presei și a unei categorii de public. Cu toate acestea, în anii care vor 
urma, lucrurile se vor mai așeza.  

Pentru moment, Prințul din Hombourg, cu o montare scenică și costume impresionante, dar și 
cu mari împliniri actoricești, a beneficiat de o primire mai rece decât Cidul lui Corneille. Opiniile din 
cronici au fost foarte împărțite, iar textului nu îi sunt negate evidentele calități ce descind din estetica 
romantismului, cu toate acestea, mulți au fost rezervați în a-și manifesta entuziasmul și/sau 
simpatiile pentru eroul piesei. Singurul punct care a devenit un numitor comun al dosarului de presă 
al acestui spectacol a fost intepretarea lui Gérard Philipe: toată lumea a fost de acord că rolul 
prințului, alături de cel al lui Rodrigo, indică un actor care, deși foarte tânăr, este pe deplin matur în 
expresia sa artistică și pare să fie dedicat trup și suflet festivalului, dovedind o reală predispoziție 
pentru tipul de spectacol practicat în curtea Palatului Papal. 

Acum, la mai bine de șaizeci de ani de la reprezentarea marelor drame istorice de la Avignon 
și succesul lor neegalat, cea mai bună explicație a acestei situații rezidă tocmai în echilibrul riscant, 
pentru acele vremuri, pe care Jean Vilar l-a reușit în selecția pieselor cuprinse în festival: asocierea cea 
mai potrivită unui text modern, contemporan, nu este decât unul clasic, binecunoscut publicului.  

Încheind discuția pieselor istorice care reprezintă una dintre cele mai interesante identități ale 
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perioadei de început a Festivalului de la Avignon, punctând includerea orașului în 1951, în circuitul 
Turului Franței la Ciclism, manifestare deosebit de populară: momentul nu s-a bucurat, nici pe 
departe, de un public la fel de numeros și de entuziast precum festivalul de teatru. 

 

4 Câteva repere ale esteticii teatrale practicate de Jean Vilar 
În anii ’50 și ’60, la Avignon, Jean Vilar utilizează o formă grandioasă de spectacol, consacrată 

chiar în cadrul Festivalului de la Avignon, care însumează o serie de elemente specifice: spațiul 
scenic, tehnica de joc a actorilor, costumele laolaltă cu toată semnificația lor, absența decorului, 
precum și alegerea repertoriului. Toate acestea compun ceea ce mai târziu s-a numit „ceremonia 
vilariană”. Intrând în mitologia Avignonului, această formă de teatru-ceremonial devine un moment 
de fericire și exaltare pentru public, datorită unor motive istorice și artistice. 

În primul rând, trebuie spus că se realizează un contrast frapant între ceremonia abstractă, 
austeră, pe care o propune regizorul și prezența impresionantă a elementelor specifice teatrului în aer 
liber: mistralul devine un dat al spectacolului, căci hazardul face, câteodată, să fie un element 
dramaturgic. Pe lângă aceste specificități ale spectacolului în aer liber, mai funcționează și preferința 
lui Vilar pentru spectacole fără decor, care este și un rezultat al imposibilității de a le aduce și de a le 
compune între zidurile enorme ale curții Palatului Papal, unde acestea ar fi redundante. Prin urmare, 
toată atenția publicului este canalizată pe spațiul de joc și pe corporalitatea interpreților. Renunțarea la 
acest element, atât de specific teatrului burghez, este compensată de lumină, care capătă noi valențe în 
cadrul spectacolelor lui Jean Vilar: maestrul incontestabil al luminilor a fost Pierre Saveron care a 
reușit să creeze efecte speciale remarcabile prin ecleraj și prin dirijarea complexă a luminii către scenă. 
De exemplu, în Richard II, scena închisorii, care este una esențială în arhitectura interioară a piesei, a 
fost compusă printr-un joc de lumini remarcabil, publicului revelându-i-se, treptat, fragmente din ce 
în ce mai mari de scenă.  

La fel ca lumina și costumele, muzica este folosită de către Jean Vilar, în curtea Palatului Papal, 
într-un context cu totul nou, adaptat spațiului de joc: poate fi, alături de întuneric, semnalul „ridicării 
cortinei”, inexistente de altfel, sau poate fi folosită pentru a indica atmosfera și climatul unei piese. 
Colaboratorul lui Vilar este Maurice Jarre, care, mai târziu, în 1963, va părăsi echipa festivalului în 
favoarea Hollywoodului, unde va compune muzica pentru filme importante ale vremii: Lawrence al 
Arabiei și Doctor Jivago. 

Austeritatea spațiului de joc, marcată de vânt și de întunericul nopții, împreună cu cea a 
costumelor impozante, monumentale, dar și a muzicii recontextualizate a lui Jarre, subsumate regiei 
lui Jean Vilar, necesitau, toate, un stil aparte de joc, apropiat acestui cadru scenic special și acestei 
funcții de popularizare a culturii înalte prin punerea în scenă a marilor piese ale dramaturgiei 
universale și a autorilor contemporani. Fără îndoială că la Avignon, în acea vreme, a funcționat un stil 
unic de joc și de abordare a personajului. Probabil că cel mai util studiu de caz, în acest sens, se poate 
face tocmai pe Jean Vilar, care nu era doar un director strălucit de festival, un regizor neobosit, dar și 
un actor extrem de serios. Sistemul său de joc era bazat pe o distanțare a personajului de interpret și a 
permis reînnoirea unor mari roluri: Regele din Cidul și Regele din Henric al IV-lea, de Pirandello. 
Analizându-l pe al doilea, Roland Barthes vorbea despre un „teatru al conștiinței” (de Baeque, Loyer, 
2007, p. 116), căci Vilar refuză o participare artistică unde actorul este personajul și se cantonează într-o 
semiîncarnare, fără a ajunge, totuși, la practica brechtiană a distanțării. Această manieră unică de 
expunere a personajului și de demontare a mecanismului teatral, precum și refuzul categoric al 
patosului și al pitorescului i-au permis o interpretare luminoasă și inteligentă. Pentru Roland Barthes, 
interpretarea lui Don Juan este perfect edificatoare: „personajul interpretat de Vilar este sec, metalic, 
are sângele viu și este o figură arzătoare.” (de Baeque, Loyer, 2007, 116). Evitarea psihologiei, 
ignorarea semnificațiilor discursului îndrăgostiților duce spre combaterea stereotipului popular în 
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care se regăsea mitul lui Don Juan, care nu ar fi fost mai mult decât un simplu fustangiu. În schimb, 
personajul lui Vilar este un bărbat tăcut, de un agnosticism leneș.  

În concluzie, toate aceste detalii indică ceea ce dorea regizorul Jean Vilar de la actorii săi: făcea 
mereu apel la o muncă de compoziție, la autocontrol și la spirit critic, dar și la un stil de joc lipsit de 
bravură, jucând textul, fără a se juca cu el.  

 

5 Primul moment de criză și „Întâlnirile Festivalului de la Avignon”: 1964 
Pentru că, în perioada 1951-1963, Jean Vilar a avut și funcția de director al Teatrului Național 

Popular, această instituție, împreună cu Festivalul de la Avignon, au avut un parteneriat foarte strâns: 
marile spectacole prezentate la festival erau produse sub egida acestui teatru, fiind, mai apoi, incluse 
în repertoriu. Această tutelă nu trebuie privită și evaluată ca o canibalizare a actului artistic, căci, 
precum știm, a fost deosebit de benefică pentru tot ceea ce însemnat repertoriul marelui festival. Mai 
mult decât atât, sistemul funcționează și pentru alte mari festivaluri de teatru europene (cum este și 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu). Cu toate acestea, începând cu august 1963, Jean Vilar 
nu a mai fost director al Teatrului Național Popular, funcția revenindu-i lui George Wilson. În plus, 
Vilar evalua, de pe noi poziții, rolul său în cadrul ecuației fenomenului teatral de la Avignon și, spune 
el, se gândea din ce în ce mai serios să renunțe și la acest directorat. Este dificil de spus care era poziția 
sa exactă cu privire la acest aspect, dar ceea ce s-a păstrat din corespondența regizorului indică o 
disponibilitate și, chiar mai mult, o intenție foarte serioasă de a regândi repertoriul artistic al 
festivalului și de a îl adapta la alte orizonturi culturale ale publicului francez și internațional. Dacă la 
începutul aventurii teatrale de la Avignon, proaspătul director de festival se întreba, în 1946-47, care 
era rolul și rostul teatrului în Europa devastată de al Doilea Război Mondial și nu putea afla o cale 
mai bună să schimbe lumea decât prin schimbarea teatrului, acum, la aproape douăzeci de ani mai 
târziu, în toamna lui 1963, se pare că răspunsul încă mai era valabil, doar că era mult mai specific: 
trebuia schimbat Festivalul de la Avignon, tot pentru a schimba lumea. Începând cu acest moment, 
Vilar nu mai propune creații personale pentru festival, ci decide să se orienteze spre spectacole de 
renume, pe care să le aducă în Curtea Palatului Papal, pentru a le prezenta publicului deja format și 
educat în spirit teatral.  

În viziunea lui Vilar, așa cum scrie pentru Janus, în 1964, festivalul de la Avignon era compus 
dintr-un castel, dintr-un zid bătrân, dintr-o mulțime de orășeni care iubesc și care animă serile de vară, 
compuse, de cele mai multe ori din rețete: texte clasice, jucate în costume de epocă și câteva companii 
de teatru care dau tonul vacanțelor și care confirmă o anumită formulă de spectacol. Este simplu de 
constatat că, în fond, rețeta succesului festivalului era simplă și, mult mai important, era viabilă 
pentru oraș, dar frământările lui Jean Vilar erau perfect justificate: era momentul să se întâmple mai 
multe, iar paradigma să se schimbe, poate chiar să se întinerească. 

Dincolo de schimbarea și adaptarea repertoriului spectacolelor incluse în program, cel mai 
important factor care a contribuit, în acea vreme, la schimbarea și la mica revoluție din cadrul 
festivalului, a fost reprezentat de Întâlnirile de la Avignon, care au fost gândire ca un spațiu pentru 
dezbateri și confruntări cu publicul, unde artiștii puteau să-și exprime opiniile, deseori contradictorii, 
cu privire la caracteristicile fenomenului artistic al momentului și în care să fie posibilă constituirea de 
noi politici culturale. Persoana desemnată pentru medierea acestor întâlniri a fost Michel Debeauvois, 
o personalitate cu un important background universitar, responsabil cu cercetarea în cadrul Institutului 
de dezvoltare economică și socială, care acceptă invitația, fără nici o ezitare, dar este sceptic cu privire 
la posibilitatea organizării acestor întâlniri încă din vara lui 1964. Cu toate acestea, tema primei 
asemenea întâlniri se impune singură: dezvoltarea culturală, care era foarte actuală, deoarece 
Ministerul Culturii demarase un program de înființare a numeroase Case de Cultură.  

Jean Vilar și Michel Debeauvois au trimis sute de invitații unora dintre cele mai importante 
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nume din domeniul artelor spectacolului: artiști, manageri culturali, oficiali din ministere, 
universitari, dramaturgi. Până la urmă, deși capetele de afiș nu au putut confirma participarea 
(Laurence Olivier și Ingmar Bergman), s-a schițat un program și, în timpul festivalului, prima ediție a 
fost deschisă chiar de Vilar, care a prezentat invitaților săi regula jocului: dialogul.  

Deși, pentru moment, bilanțul celor zece zile ale primei Întâlniri de la Avignon era dificil de 
evaluat, abia peste mulți ani s-a dovedit importanța inovației momentului și dimensiunea cu adevărat 
istorică a evenimentului în peisajul politicilor culturale franceze. Cele câteva ziare pariziene care au 
avut trimiși speciali la aceste conferințe nu au făcut nici un fel de favoare evenimentului, tonul 
relatărilor ulterioare fiind cu totul nefavorabile unei astfel inițiative în cadrul unui festival important 
de teatru. Cu toate acestea, prin spiritul lor deschis și prin discuțiile purtate, întâlnirile au oferit o 
misiune nouă festivalului și au devenit inima dezbaterilor din cultura franceză. Nu a trecut mult timp 
și au manifestat o influență puternică asupra Festivalului de la Avignon, deplasând centrul de 
greutate al evenimentelor spre o abordare mai degrabă politică și culturală a problematicii artelor 
spectacolului. Pentru anii următori s-au fixat niște teme precise: „Școala, instituție culturală?” (1965), 
„Dezvoltarea culturală regională” (1966), „Politicile culturale ale orașelor” (1967).   

Locul întâlnirilor în cadrul festivalului devine din ce în ce mai precis și, de-a lungul timpului, 
s-au configurat două opinii majore, iar partizanii lor nu au ezitat niciodată să se confrunte. În primul 
rând, este vorba despre cei care susțineau „animația culturală”, promovată și implementată mai ales 
de aleșii locali, de responsabilii asociaților care militau pentru accesul la cultură și de mediul 
neguvernamental. Celălalt pol era reprezentat de „datoria” creației, apărată de artiști, de regizori, de 
critici, de directorii de teatre și de companii teatrale. Între cele două poziții oscilau sociologi și înalți 
funcționari, care încercau să împace dreptul la o cultură populară cu exigența artistică. 

  

6 Reorganizarea festivalului 
În martie 1966, Jean Vilar a definitivat schimbarea structurii festivalului: a optat pentru 

sistemul unei organizări municipale și a elaborat un sistem nou de funcționare a echipei manageriale: 
angajații erau recrutați fie pe plan local, fie de la Paris, iar aceștia vor semna contractele cu companiile 
invitate la propunerea directorului. Partea mai puțin fericită a acestei formule de funcționare era 
dependența tot mai puternică de structurile administrative locale și riscul ca Vilar să fie din ce în ce 
mai legat de viața politică, adesea tumultuoasă.  

Hotărârea lui este cât se poate de clară: dorește deschiderea festivalului spre experiențe mărețe 
și rupe definitiv exclusivitatea producerii spectacolelor, care fusese rezervată Teatrului Național 
Popular. În același timp, este interesat de descoperirea unor noi spații de joc în oraș, lăsând la o parte 
măreția curții Palatului Papal. Ediția din 1966, prin ordine și buna organizare, inaugurează această 
nouă tendință pe care Jean Vilar o insuflă Festivalului de la Avignon. Invitatul principal este Roger 
Planchon, un tânăr simbol al descentralizării teatrului francez (director al teatrului din Villeurbanne), 
care aduce un suflu cu totul nou în regia spectacolelor de la festival. Refuzând spațiul de joc deja 
consacrat (Palatul Papal), Planchon va dispune construirea unei scene într-o piață publică, unde 
propune să se joace versiunea după Richard III, de William Shakespeare.  

Montarea va fi una grandioasă, cu 59 de persoane pe scenă (actori și tehnicieni), iar publicului 
i-a fost uneori greu să țină pasul cu ceea ce se petrecea în spațiul de joc, datorită lungimii spectacolului 
(mai mult de patru ore) și complexității unei înfruntări militare și politice fără ierarhie și fără 
învingători, dar critica de specialitate a fost impresionată: „Am avut senzația unei întâlniri cu un 
monstru, căci este un animal politic ceea ce ne-a prezentat Roger Planchon într-o montare 
shakesperiană imensă” (Zand, Le Monde, 2006). 

Pe lângă aceasta, ce mai trebuie să reținem este faptul că Richard III, în regia lui Roger 
Planchon, a fost prima întâlnire a publicului de la Avignon cu un spectacol dur și violent, în vânt și 
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frig. Proba anduranței este nu numai a actorilor, dar și a spectatorilor, iar această reprezentație a 
deschis o linie a unor spectacole excelente, pline de forță și de frumusețe, dar și epuizante.   

Celălalt moment important al anului 1966 a fost reprezentat de spectacolele de balet 
prezentate de Maurice Béjart în curtea Palatului Papal, care, iată, nu mai era un spațiu destinat 

exclusiv teatrului. Coregraful a impus dansul ca pe o sinteză a 
artelor, la care teatrul, în viziunea sa, nu ar mai putea să 
acceadă. Pentru Béjart, acesta nu ar mai fi decât un simplu 
divertisment și un exercițiu de virtuozitate.  Prin exercițiul 
corporal, dansul ar fi dat un nou sens festivalului, iar 
momentele prezentate publicului au dovedit că spectatorii s-au 
regăsit în fața unei adevărate invenții în ceea ce însemna 
repertoriul gestului împlinit pe scenă. Triumful lui Béjart îl 
transformă într-un erou al festivalului și îl fetișizează, fapt 
remarcat de critici și cu atât mai important cu cât baletul avea 
un public limitat nu numai la Avignon, ci și la Paris, ca și în 
întreaga Franță. 

Schimbările impuse de Jean Vilar au determinat 
renovarea și rearanjarea spațiului de joc din curtea Palatului Papal, care devenea, astfel, un loc mult 
mai potrivit experiențelor din sfera artelor spectacolului. Spectacolul care avea să-l inaugureze a fost 
Bleus, blancs, rouges ou les libertins, cu textul și în regia lui Roger Planchon. O mare controversă avea să 
urmeze reprezentația: șaptesprezece tablouri ale Revoluției franceze, așa cum s-a petrecut ea în 
provincie, se desfășurau în fața publicului, dar spectatorii au plecat în timpul spectacolului și aproape 
că nu au existat aplauze.  

Partea a doua a ediției din 1967 avea să fie marcată de prezența unuia dintre cele mai mari 
nume ale cinematografiei franceze: Jean-Luc Godard, cu filmul său La Chinoise, iar momentul este 
foarte important, deoarece marchează prima proiecție cinematografică în cadrul festivalului. 
Receptarea filmului a ținut cont, inevitabil, de atmosfera festivalului de teatru în care s-a făcut 
proiecția, iar publicul a fost foarte fericit de această schimbare de abordare în oferta culturală a 
programului. Dincolo de faptul că La Chinoise este un film de artă, care oferă prea puține unui public 
larg, configurat după paradigma teatrului popular, care funcționase atâția ani la Avignon, ca rezultat 
al colaborării dintre Jean Vilar și Teatrul Național Popular, succesul acestuia se datorează unui fapt 
care trebuie neapărat enunțat: publicul local era din ce în ce mai bine configurat și beneficia de un 
orizont cultural solid, așteptările sale fiind din ce în ce mai înalte. Poate că tocmai așa se explică și 
eșecul suferit de Bleus, blancs, rouges ou les libertins, al lui Roger Planchon.  

Pe lângă toate acestea, Jean Vilar câștigase pariul: reforma festivalului fusese o reușită artistică, 
iar publicul l-a urmat fără ezitare în această aventură.  

 

7 Criza din 1968 
Vilar a consolidat festivalul cu piloni importanți ai spiritului timpului: o cultură deschisă spre 

inedit, spre curentele underground, spre revendicările contra-culturii, experiențele teatrale colective și 
politice. Riscul asumat a dus, însă, spre exces și confuzie, dar răspunzătoare pentru această stare de 
fapte nu era politica festivalului, ci întreg contextul social, politic, cultural și artistic al Franței din 
1968. Astfel Vilar va trăi o experiență amară, căci tineretul protestatar și utopia mișcării sociale au 
ignorat, cu totul, ceea ce clădise el la Avignon. În acest an, la două luni de la evenimentele din mai și 
la doar câteva zile de la alegerile legislative, marcate de victoria conservatorilor, Festivalul de la 
Avignon este gazda lui Living Theatre și a lui Julian Beck, de la New York - compania este una dintre 
cele mai importante trupe de teatru experimental din Statele Unite ale Americii, deschizând drumul 
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spre publicul american a numeroși dramaturgi europeni, iar misiunea ei principală era aceea a 
transformării puterii din societate: se dorea ca structura ierarhică să fie înlocuită cu una bazată pe 
cooperare și egalitate.  

Living Theatre s-a stabilit la Avignon cu o lună înainte de festival, deoarece era nevoie de timp 
pentru repetiții și pentru adaptarea spectacolelor care urmau să fie jucate la spațiul de joc specific 
festivalului, iar cartierul general al trupei era clădirea liceului Mistral. Foarte repede, compania Living 
împreună cu liderul său au ajuns să îmbrățișeze, uneori fiind chiar provocatori în atitudine, mișcarea 
de stânga de la Paris. Într-un oraș de provincie, această atitudine a șocat, iar autoritățile locale și 
orășenii au ajuns ostili americanilor hippie și lui Julian Beck.  

În fața acestei situații destul de neplăcute, Jean Vilar fade dovadă de foarte multă răbdare și 
încredere, așteptând să înceapă festivalul, care era un moment dedicat cuvântului liber și utopiei 
teatrale. Cu toate acestea, o decizie a prefectului a aprins spiritele: a fost interzisă reprezentarea unui 
spectacol, La Paillase aux sens nus, produsă de o companie mică, Théâtre du Chêne Noir, căci se 
considera că piesa ar fi fost de natură să instige publicul. Din solidaritate, Julian Beck, împreună cu tot 
Living Theatre, au decis suspendarea reprezentațiilor și au reclamat suspendarea festivalului.  

Reacția lui Jean Vilar la pretențiile Living Theatre a fost plină de diplomație, dar în spiritul 
festivalului: a refuzat, motivând că festivalul trebuia să existe în continuare, tocmai pentru că este un 
act „cetățenesc” și politic, trebuia să se joace teatru mai mult și mai bun, pentru a putea lupta cu 
cenzura. Neînțelegerile vor escalada și Vilar va fi acuzat de fascism, va fi îmbrâncit pe stradă și 
denunțat ca un aparținător al teatrului capitalist. Avignonul va răsuna de sloganuri scandate 
împotriva direcțiunii festivalului, iar studenții de la arte plastice vor elabora afișe împotriva 
establishment-ului și tradiției acestei manifestări artistice. În plus, lui Vilar i se reproșa că a făcut din 
festival un supermarket cultural, fără să țină cont de faptul că, înșiși contestatarii au fost, ani de-a 
rândul, consumatorii acestei așa-numite industrii. Dialogul imposibil dintre Jean Vilar și Julian Beck a 
devenit un simbol al neînțelegerilor politice, epuizându-l pe director și provocându-i, o lună mai 
târziu, un atac de cord, primul semn al unei stări de sănătate care îl va marca, definitiv, peste doar 
câțiva ani.  

Pe lângă toate aceste neplăceri, efervescența anului 1968, avea să aducă, totuși, un aspect 
pozitiv în destinul festivalului: Piața Orologiului, din centrul orașului, a devenit un loc de dezbateri 
publice, frecventat de mulți orășeni care, datorită festivalului, se regăseau, dintr-o dată, în mijlocul 
atmosferei care a cucerit Parisul, în luna mai.  

Un alt incident neplăcut a fost provocat de Saul Gottlieb, membru al Radical Theatre Alliance 
din New York, care venise la Avignon, alături de Living Theatre. În timpul unei reprezentații a Messe 
pour le temps présent, a Théâtre Royal de la Monnaie din Bruxelles, Gottlieb s-a urcat pe scenă, de unde 
a început să strige că spectacolul trebuie să se oprească, apoi, tacticos, s-a culcat, în mijlocul scenei. 
După evacuarea sa de către mașiniști, reprezentația a fost reluată, iar, la final, actorii trupei cenzurate 
s-au urcat și ei pe scenă, cu un mesaj foarte simplu: „Suntem actorii trupei Théâtre du Chêne Noir. De 
ce a fost interzis spectacolul nostru?” O parte din public îi va aplauda, în timp ce dansatorii trupei 
belgiene îi vor susține, prin dans.  

În fine, totul va culmina cu seara premierei Antigonei, jucată de Living Theatre, care renunțase 
la manifestul său radical și hotărâse să se prezinte în fața publicului. Actorii trupei au fost atacați de 
un grup misterios, iar un tânăr cu plete a fost tuns cu forța. Două zile mai târziu, Raoul Colombe, 
membru al dreptei în consiliul local, vechi campion de box, a făcut un apel către toți tinerii sportivi 
din oraș ca, alături de antrenorii lor, să curețe Avignonul de elementele murdare care îl pătau. Situația 
escaladase și, de data aceasta, tinerii pletoși erau cei care aveau nevoie de protecția jandarmilor. 

Miza spectacolelor jucate în 1968 la Avignon a fost subminarea frontierelor dintre artă și 
politică. Dacă în Franța lui de Gaulle, politica nu se făcea pe scenă, atunci interesul istoric al 
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festivalului a fost acela de a construi o scenă pentru politică. Întrebarea care s-a conturat a fost dacă 
era nevoie de o revoluție artistică sau de una socială? Cu ce să se înceapă? Chiar și Living Theatre, care 
a agitat atât de mult spiritele în acele zile, făcea dovadă de multe contradicții în filosofia sa: de 
exemplu, deși milita pentru o deschidere către publicul larg și către accesul liber al spectatorilor, 
arătându-se dispuși să joace chiar și pe stradă, artiștii americani deveneau foarte încrâncenați când 
venea vorba de plata lor. Înainte de a pleca din Avignon, Beck nu a uitat să ceară organizatorilor 
onorariile pentru spectacolele jucate.  

În acest moment este evident că festivalul conține două feluri de public: prima categorie este 
compusă din cei care „au crescut” cu spectacolele lui Vilar din anii ’50 și sunt nostalgicii unei măreții 
trecute, fideli lui Vilar, chiar dacă festivalul nu mai corespunde viselor lor. A doua categorie este cea a 
tinerilor, nemulțumiți de o evoluție pe care și-ar fi dorit-o mai accelerată și mai radicală. Absența unui 
program care să împace aceste două tabere nu o percepem acum, peste decenii, doar ca pe o eroare de 
management, ci și ca pe un rezultat al efervescenței din societatea franceză a acelui an.  

 

8 Perioada de după Jean Vilar: Paul Puaux 
La o săptămână de la dispariția lui Vilar, în iunie 1971, primarul Henri Duffault îl desemnează 

pe Paul Puaux la conducerea festivalului. De fapt, acesta fusese ales de către Vilar, încă din 1966, 
pentru a-l succede în funcția de director. Misiunea artistică și managerială a lui Puaux avea să fie 
foarte delicată, mai ales în contextul în care acesta o precizase, la începutul mandatului său: „Am 
întâlnit câteva dificultăți atunci când am vrut să mă fac înțeles de toți că nu este vorba despre a-l 
succede pe Jean Vilar, ci, așa cum se spune în finalul Dansului morții, de Strindberg, citat de Vilar în 
momentele sale de neliniște, este vorba de a continua misiunea sa.” (de Baeque, Loyer, 2007, p. 293) 

 Puaux nu a pretins niciodată că ar avea o abordare personală a programului și a selecției 
spectacolelor incluse în festival, sau, cu atât mai mult, o 
viziune care să îi permită un program original. Pentru 
mulți ani, începând cu 1971, va funcționa selectarea 
invitaților pe baza fidelității față de concepția artistică a 
lui Jean Vilar: toți regizorii care vin la Avignon, mai ales 
cei ale căror spectacole sunt jucate în curtea Palatului 
Papal, sunt nume care moștenesc relația cu fostul 
director, legitimați artistic prin vechi simpatii artistice. 
Deși ar fi ușor de crezut că strategia lui Puaux ar fi fost 
riscantă, totuși, anii ’70 s-au dovedit a fi cei mai coerenți, 
cu toate limitele lor evidente.  

Jean Vilar şi Paul Puaux 
Înscriindu-se, deci, în limitele lui Vilar, strategia lui Puaux din fruntea festivalului va rezerva 

curtea Palatului Papal, inima spațiilor de joc ale fenomenului teatral de la Avignon, reprezentațiilor 
lui George Wilson, de la Teatrul Național Popular, lui Antoine Bourseiller, de la Centrul Dramatic 
Național de Sud-Est, lui Marcel Maréchal de la Compagnie du Cothurne, dar și Comediei Franceze. În 
general, toate aceste companii, alături de multe altele, vor reveni în mai multe rânduri, ceea ce a 
constituit un alt factor care a oferit coeziune artistică și a întărit relația cu un public fidel. Datorită 
acestei politici foarte didactice, contactul cu publicul este păstrat în marea curte cu mai mult de 3000 
de locuri pentru spectatori, iar câteva spectacole jucate aici vor deveni puncte de reper în istoria 
teatrului francez al anilor ’70: Richard III, jucat de Comedia Franceză (1972); Cercul de cretă caucazian, 
de Brecht, în regia lui Brono Besson (1977 și ’78) și Așteptându-l pe Godot, în regia lui Otomar Krejca 
(1978 și ’79).  

Tot în curtea Palatului Papal, Paul Duaux va continua prezentarea spectacolelor de dans, o 
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prezență indispensabilă în cadrul festivalului, invitând mari nume ale baletului rus și oferind 
publicului alte câteva vedete ale dansului american. Expansiunea festivalului nu se va opri, chiar 
dimpotrivă, iar doctrina artistică vilariană este respectată cu strictețe.  

 

9 Avignon Off 
Festivalul Off este un fenomen care a marcat anii ’70 și întreaga mișcare artistică de la 

Avignon. Ideea încurajării companiilor de teatru care nu sunt incluse în programul oficial al 
festivalului a fost vehiculată încă de Jean Vilar, care considera, pe bună dreptate, că toți animatorii, 
mai ales cei mai tineri, ar trebui să vină la Avignon, să găsească o oarecare coerență în demersurile lor 
artistice și să prezinte publicului deja format și coagulat, spectacolele care-i reprezintă mai bine. 
Departe de a fi un fenomen asemănător cu Fringe-ul de la Edinburgh, Off-ul de la Avignon a început 
să se coaguleze în 1966, atunci când André Benedetto a jucat Statues, dar a căpătat coerență și statut 
artistic abia la începutul anilor ’70.  

Era firesc ca Off-ul să fie mult mai deschis ideilor inovatoare și experimentului teatral. În acest 
context artistic s-au descoperit, de exemplu, tendințe noi în regie și dispozitive scenice radical diferite, 
uneori chiar agresive sau deranjante pentru publicul larg, care să permită autorilor contemporani să 
se facă remarcați în spații de joc mai puțin sobre și impunătoare, decât, de exemplu, curtea Palatului 
Papal.  

În 1972, fenomenul avea să devină cu adevărat impresionant și să se definească prin numele 
său, care a fost insuflat de prezența la Avignon, în acel an, a companiei Off Broadway La Mama. 
Trupa americană condusă de Ellen Stewart a jucat Medeea, în regia lui Andrei Șerban, la Théâtre de la 
Cordère și a atras o mulțime de spectatori, fascinându-i cu o concepție regizorală și un curaj artistic 
nemaiîntâlnit la Avignon, până la acel moment. Continuând linia deschisă de Living Theatre, în 1968, 
La Mama a oferit o experiență teatrală deloc relaxantă, dar mult mai așezată și mai coerentă în 
subtextul spectacolului și metodei folosite de Andrei Șerban în relația sa cu actorii.  

În același an, secțiunea Off-ul beneficiază și de un buletin zilnic de informații, cu articole 
despre cele mai bune spectacole jucate și atrage aproape șaptezeci de mii de spectatori, prin doar 
patruzeci de companii, 65 de spectacole și douăzeci de spații de joc.  

Directorul festivalului, care nu a încercat niciodată să gestioneze cererile diferitelor trupe de a 
veni să joace în secțiunea Off va fi depășit de dimensiunea fenomenului de la mijlocul anilor ’70 și va 
căuta să evite excesele din ce în ce mai dezordonate ale promovării diferitelor spectacole: astfel, într-o 
notă către companiile off-festival, din 1975, a fost destul de rece: „nu iubim prea mult această 
modalitate de expresie artistică, ce nu face decât să ne arate cât de limitate sunt mijloacele noastre, dar 
vă dorim ca timpul pe care-l petreceți la Avignon să vă fie favorabil. Vom încerca să vă facilităm relația 
cu presa, prin semnalarea spectacolelor dumneavoastră în programul nostru zilnic. Pe lângă toate 
acestea, îmi permit să vă atrag atenția asupra unor puncte. Este important să stabiliți o bună relație cu 
locuitorii Avignonului. În același timp, vă rugăm să evitați excesele în afișajul spectacolelor.” În 1977, 
într-un ultim act de autoritate asupra Off-ului, Puaux a reunit, pentru prima dată, pe toți responsabilii 
companiilor prezente și i-a îndemnat să se administreze și să se organizeze singuri. În continuare, va 
lăsa mână liberă acestor spectacole, ceea ce a definitivat mișcarea paralelă, acest nou festival urmând a 
prolifera într-un oraș angrenat într-o transformare urbană perpetuă. Spațiile de joc noi vor primi 
trupele, din ce în ce mai numeroase, iar la ediția din 1979, programul de seară al Off-ului de la 
Avignon conținea nu mai puțin de 82 de spectacole.  

În secțiunea Off, au existat câteva spectacole care aveau să marcheze istoria fenomenului 
teatral local, printr-o inventivitate și originalitate de netăgăduit: La Vie de Jean-Baptise Poquelin, dit 
Molière (Théâtre de la Salamandre, 1972 și 1973), La Creux de la vague (Marc’O, 1973), Sarcelles-sur-Mer, 
2 CV-Théâtre (Théâtre de l’Unité, 1978), Strip-tease (de Slavomir Mrozek, în regia lui Jean-Paul 
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Rousillon, în 1977), Place de Breteuil (Théâtre de Chapeau Rouge, 
1978-1979). 

Dezvoltarea și, mai târziu, sedimentarea Off-ului a însemnat 
nu numai o concurență binevenită a Festivalului de la Avignon, cât, 
mai degrabă, o consecință firească a evoluției unor forme de 
exprimare artistică și a relațiilor sale cu publicul. Mai mult decât 
atât, este semnul cel mai bun al existenței unui public matur, care 
putea avea acces și la alte forme de teatru decât cele promovate de 
către directorii festivalului mare. Pentru că disponibilitatea pentru 
experiment și inovație a fost, întotdeauna, mult mai puternică în 
zona Off, spectatorii au oscilat mereu între cei doi poli, asimilând 
tot ce se putea din fiecare zonă, iar eclectismul ofertei de spectacole 
a reprezentat o situație diversă, ducând spre un cadru artistic ce 
este azi o realitate de necontestat în peisajul cultural francez și un 
ferment esențial al energiilor creatoare din teatrul european.  

 

10 Începuturile anilor ’80 și primii pași spre un festival modern 
Pentru că la 1 august 1979 Paul Puaux a demisionat din funcția de director al festivalului, a 

urmat o scurtă perioadă plină de incertitudini cu privire la personalitatea care ar fi urmat să ocupe 
poziția. După ce s-au vehiculat mai multe nume, unele propuse chiar de Puaux, cel care a acceptat 
dificila misiune a fost Bernard Faivre d’Arcier, cvasi-necunoscut, dar un bun manager. Încă din anul 
următor, proaspătul director al Festivalului de la Avignon a propus trei puncte care ar fi trebuit să 
contribuie la reinventarea evenimentului și la mai buna sa funcționare, pe care și-o dorea în afara 
liniilor impuse de Jean Vilar, moștenite, mai apoi, de Paul Puaux. În primul rând, acesta dorea 
înființarea unei Case a Teatrului, care să funcționeze în timpul festivalului în centrul de congrese din 
Palatul Papal, care să devină un spațiu al conferințelor, al celebrelor întâlniri teatrale. În al doilea 
rând, Bernard Faivre d’Arcier dorea înființarea unei videoteci, care să funcționeze în cadrul Casei Jean 
Vilar, ceea ce ar fi însemnat o premieră în Franța. În fine, poate cel mai important proiect al noului 
director a fost intenția de a lansa, împreună cu Universitatea din Avignon, a unei linii de studii în 
domeniul artelor spectacolului, la nivel de licență și masterat. Peste ani se va dovedi că inițiativa a fost 
extrem de dificilă și de spinoasă, datorită inerentelor complicații generate de birocrația universitară.  

Pe lângă toate acestea, una dintre cele mai delicate probleme cu care se confrunta Faivre 
d’Arcier era cea a spațiului de joc fetișizat din curtea Palatului Papal, care începea să fie din ce în ce 
mai ocolit de regizorii selectați pentru programul oficial al Festivalului de la Avignon. Se dovedea că 
scena care fusese folosită, decenii de-a rândul, pentru spectacolele de marcă ale lui Vilar, ori pentru 
cele care făceau parte din moștenirea lăsată de el și preluată de către Puaux, nu mai corespundea, în 
nici un fel, necesităților și exigențelor regizorilor de la începutul anilor ’80. Lăsând la o parte 
argumentele esteticii spațiului teatral, care disponibilizau curtea de onoare doar unui anumit tip de 
spectacol, s-a dovedit că acesta era un spațiu de joc scump, dificil de întreținut și aproape imposibil de 
îmbunătățit.  

Tușa personală a lui Bernard Faivre d’Arcier s-a simțit, în cadrul primei ediții cu el în frunte, 
mai ales în ceea ce privește unele simboluri ale festivalului și prea puțin în repertoriu, care fusese 
conceput, în linii mari, după concepția lui Puaux: afișul marchează o ruptură clară a esteticii de până 
la acel moment - numeralul compus din cifre romane a dispărut, la fel ca și cele trei chei care erau 
folosite ca simbol, încă de pe vremea lui Vilar. Noul afiș propunea o siluetă feminină, în spatele căreia 
se conturează un cer albastru, profund, cu scrisul lui Vilar: Avignon 80. 
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11 Primele spectacole importante ale anilor ’80 
Bernard Faivre d’Arcier avea să facă proba capacității sale manageriale abia în 1981 și, alături 

de colaboratorul său apropiat, Georges Lavaudant, regizorul de care se simțea cel mai apropiat, face o 
selecție din domenii variate: teatru, dans, arte plastice, cinema, audiovizual, grupate în jurul unei 
teme sau a unei personalități. Primul mare eveniment artistic din perioada direcției sale a fost Regele 
Lear, în regia lui Daniel Mesguich, spectacol jucat chiar în acel spațiu, atât de contestat, al curții 
Palatului Papal. Mesguich era un regizor foarte tânăr la acel moment, avea doar 29 de ani, un fel de 
copil teribil al teatrului francez, care realizase spectacole interesante, dar mobilate cu imagini dure, 
folosindu-se de dublarea unor personaje, de efecte de oglindă, de jocul cu vocile actorilor și cu 
sunetele produse pe scenă. Opiniile criticilor cu privire la Mesguish erau foarte împărțite: unii îl 
considerau impostor, pe când alții considerau că viziunea lui este foarte avansată.   

Proiectul Regelui Lear era unul foarte costisitor pentru bugetul festivalului: costa aproape două 
milioane de franci, ceea ce însemna un sfert din fondurile pe care organizatorii le aveau la dispoziție 
pentru întreaga serie de manifestări din acel an. Justificarea acestui buget imens ține cont de 
problemele pe care le ridica spațiul de joc ales de către regizor și producător, așa cum au fost ele deja 
enunțate: era nevoie ca în curtea Palatului Papal să se instaleze un sistem nou de sunet, cu microfoane 
de frecvență înaltă.  

Primele gânduri ale lui Mesguich vizau o distribuție care să cuprindă unele dintre cele mai 
mari nume ale scenei franceze a momentului, dar, până la urmă, toți cei contactați au refuzat oferta. 
Așa se face că regizorul a trebuit să apeleze la trupa lui obișnuită, ceea ce a asigurat coeziunea 
spectacolului. Personajul principal, interpretat de Philippe Morier-Genoud, a avut un contur baroc și 
excesiv fizic, căci regizorul a optat pentru plasarea bătrânului personaj shakespearian într-o afecțiune 
psihică, ce era reprezentată scenic ca un palat, care reproducea, în miniatură, însuși Palatul Papal, 
unde Lear se izolează, marcat de efectele vocilor celor din jurul său și de viziunile de coșmar, care îl 
bântuiau fără oprire. Din punct de vedere sonor, spectacolul era extrem de dinamic: liniștii totale i se 
opuneau momente de zgomot intens, murmurele unor personaje erau dublate de vocile stridente și 
ascuțite ale altora, ori chiar de urlete mute, iar fondul muzical era marcat de rock sau de muzică 
clasică.  

Spectacolul avea să devină evenimentul de necontestat al ediției din acel an a festivalului, 
chiar dacă critica de specialitate se arăta, în continuare, împărțită, în ceea ce privea ecourile produse. 
Bernard Faivre d’Arcier l-a susținut și l-a apărat de câte ori a fost nevoie, dar, peste ani, se dovedește 
că meritul cel mai mare al Regelui Lear, în regia lui Mesguich, a fost acela că a redeschis drumul 
dezbaterilor de la Avignon, că a funcționat ca un agent care a aprins spiritele și a oferit șansa 
discuțiilor. Dincolo de toate acestea, privind situația din perspectiva comodă a celor mai mult de 
treizeci de ani care s-au scurs de la acel moment, ni se pare că spectacolul reprezintă un moment 
esențial, deoarece a oferit șansa unui regizor tânăr și contestat de a crea un spectacol pentru curtea 
Palatului Papal, cu atât mai mult cu cât orientarea sa artistică l-ar fi împins spre zona Off. Mobilarea 
acestui spațiu de joc cu un spectacol contestat semnifică un pas înainte prin disponibilitatea 
conducerii festivalului spre risc, spre experiment și spre experiențe artistice de frontieră, care nu fac 
parte din zona establishment-ului teatral francez, căruia îi era rezervată Curtea de Onoare, aproape în 
exclusivitate. Toate acestea se realizau cu ajutorul unui text clasic, care nu era francez, ceea ce 
confirmă schimbarea de direcție în orientarea artistică a Festivalului de la Avignon.  

Cel mai important eveniment artistic al ediției din 1981 a fost reprezentat de prezența în cadrul 
festivalului a Pinei Bausch și a trupei sale, Tanztheater, de la Wuppertal, care au prezentat, la Teatrul 
Municipal de la Avignon, două spectacole: Kontakthof și 1980. Ein Stück von Pina Bausch. Chiar dacă 
publicul o cunoștea deja pe artistă, căci mai fuseseră organizate turnee de-ale ei în Franța, includerea 
sa în programul festivalului confirma marile ambiții ale noi direcțiuni. Deși prima idee a lui Bernard 
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Faivre d’Arcier fusese ca spectacolele de balet să fie jucate undeva aproape de Avignon, la țară, unde 
mesajul artistic exprimat prin dans să fie mai aproape de un peisaj și un cadru natural care să le pună 
mai bine în lumină, carierele de piatră de la Boulbon nu vor fi folosite decât câțiva ani mai târziu, 
pentru spectacolele lui Peter Brook. Deocamdată, spațiul ales pentru Pina Bausch a fost Teatrul 
Municipal de la Avignon, cu o scenă convențională. Toți criticii prezenți la ediția din 1981 au fost de 
acord că cele zece reprezentații ale trupei de la Wuppertal au fost un moment de vârf în istoria 
festivalului. Complexitatea spectacolelor de balet, care porneau de la improvizații colective și 
ajungeau la o formă de expresie artistică foarte precisă, meticuloasă în prezentarea sa către public, nu 
au generat mari dezbateri, dar s-au impus în fața spectatorilor și au fost un triumf. Festivalul de la 
Avignon nu mai cunoscuse de ani buni un moment de o asemenea virtuozitate artistică.  

Pe lângă toate acestea, ediția din 1981 a rămas unică în istoria festivalului și datorită Radio 
Festival-ului, un post radiofonic care a emis în perioada 29 iunie - 2 august, între ora 9 și miezul 
nopții. Beneficiind de experiența unor jurnaliști de la France Culture, postul a emis pe o distanță de 40 
de kilometri în jurul Avignonului, iar materialele difuzate conțineau interviuri cu dramaturgii, artiștii 
și producătorii prezenți în festival, dar și reportaje despre Festivalul Off (ceea ce reprezenta o 
deschidere spre zona experimentală și a spațiilor de joc non-conformiste) ori despre viața locală. 
Originalitatea acestui post de radio a constat și în exploatarea arhivelor existente la Casa Jean Vilar, 
dar și în faptul că a devenit un adevărat forum pentru locuitorii orașului, bucurându-se de un succes 
foarte mare.  

Bilanțul primei ediții organizate de Bernard Faivre d’Arcier putea fi interpretat într-o 
multitudine de direcții, dar, astăzi este de necontestat faptul că s-a dovedit că noua orientare a 
festivalului este una potrivită, chiar dacă nu toate spectacolele selectate s-au ridicat la înălțimea 
așteptărilor. Tendința aceasta nouă era un semn al regenerării și a puterii de adaptare a unui 
mecanism administrativ care avea din ce în ce mai multă autonomie, căci festivalul era acum o 
structură independentă, beneficiind de subvenții diverse, acordate de către guvern, de autoritățile 
locale, dar și de sponsori și structuri internaționale.  
 

 12 Regândirea principalelor spații de joc ale Festivalului de la Avignon 
Ediția din 1981 a festivalului a fost marcată și de vizita oficială 

a președintelui François Mitterand. Deși acesta mai venise la festival, 
în două rânduri, în 1974 și 1978, cele două vizite au urmat 
înfrângerilor din alegerile prezidențiale. Acum, în 1981, prima vizită 
a președintelui în Provence începe la Avignon, capătă semnificații 
simbolice, căci acesta va saluta locul pe care îl ocupă festivalul în 
cultura franceză, precum și libertatea de exprimare artistică pe care 
acesta o cultivă. „La Avignon se respiră un aer de libertate” a fost 
singura declarație publică a președintelui, care a fost, însă, foarte 
mulțumit de ceea ce a văzut în timpul vizitei sale.  

Începând cu 1981, Festivalul de la Avignon intră într-un 
proces de reorganizare, care generează o mutație importantă în 
traiectoria sa artistică, iar cel mai important spațiu de joc, curtea 

Palatului Papal, va fi supus unui proces elaborat de restaurare și de adaptare la cerințele spectacolului  
modern de teatru, cu un buget de 3,3 milioane de franci. După restaurările precedente, din 1954 și 
1967, a rămas în picioare problema spinoasă a geometriei curții de onoare și a posibilităților limitate de 
adaptare a acestui loc la teatru, în condițiile în care nu a fost gândit pentru asemena scopuri, dar 
paradoxal, tocmai teatrul l-a făcut celebru. Prin urmare, este în joc reputația tehnică și estetică a 
festivalului, iar restaurarea se impune să fie făcută de urgență. Rezultatul a fost un spațiu de joc cu o 
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curbură convexă, locul spectatorilor fiind foarte aproape de scenă, oferind o vizibilitate mai bună, cu 
2250 de locuri (cu 900 mai puține decât aranjamentul anterior). Pe lângă acestea, caracteristica 
fundamentală a noului aranjament este flexibilitatea sporită; Avignonul dispune, astfel, de un loc care 
va fi mai pe placul regizorilor și coregrafilor contemporani, fiind un veritabil teatru în aer liber, mult 
mai modulabil, cu posibilități scenice, tehnice și acustice îmbunătățite, permițând nu numai spectacole 
mai dinamice, ci și repetiții mai numeroase și mai îndelungate. Confortul spectatorilor s-a îmbunătățit 
și el, ceea ce nu este de neglijat în cazul unei formule de joc în care rezistența fizică a publicului este 
adesea pusă la încercare. Echipa care a regândit și remodulat curtea Palatului Papal a fost condusă de 
scenograful Guy-Claude François și de italianul Rocco Compagnone.  

Evenimentele celei de a 36-a ediții a Festivalului au fost două spectacole după William 
Shakespeare, care au beneficiat de locația nou aranjată. Richard II, în regia Arianei Mnouchkine, pe 
care Faivre d’Arcier o contactase deja din 1980, a avut un buget imens, de puțin peste un milion de 
franci. Spectacolul a avut cincizeci de actori, scenografia a fost cu totul impresionantă și a ridicat 
probleme dificile în construcția sa, dar reprezentațiile au fost încununate de succes. A douăsprezecea 
noapte (tot în regia Arianei Mnouchkine) s-a bucurat de același răsunet, iar amândouă spectacolele au 
utilizat la maxim resorturile tehnice ale curții Palatului Papal, obținându-se un efect de „miting”, prin 
adresarea directă a actorilor către public, în condițiile unei distanțe foarte mici între scenă și spectatori. 
Ritmul de joc a fost unul foarte dinamic: momente care se desfășurau cu mare rapiditate erau 
contrapunctate de altele în care totul mergea la relenti, într-un slow motion cu tușe șamanice, ritualice. 
Atât Richard II, cât și A douăsprezecea noapte s-au construit pe o cadență ritmică a acțiunilor, iar actorii 
au fost în așa fel dirijați în compunerea rolurilor, încât s-a reușit trasarea dimensiunii și universului 
spiritual al personajelor prin corporalitate și prin repertoriul de gesturi pe care l-au avut la dispoziție.  

Restaurarea Curții Palatului Papal a avut semnificații mai profunde, căci acest spațiu era 
receptat ca fiind inima festivalului. În acest sens, trebuie spus că Bernard Faivre d’Arcier a avut 
curajul să abordeze unele aspecte foarte sensibile pe plan local: orașul, cu locuitorii săi, vedeau în 
festival mai puțin un motiv de mândrie și un simbol al regenerării urbane, cât o sursă de deranj, prin 
fauna artistică și turiștii excentrici care începeau să populeze străzile Avignonului pentru perioada 
verii. Situația este perfect explicabilă: iritarea și deranjul apar mai ales atunci când comunitatea locală 
atinge un anumit prag de suportabilitate, iar localnicii au serioase îndoieli cu privire la oferta 
industriei culturale. La Avignon, se întâmpla, din ce în ce mai des, ca în discursurile din cadrul 
Consiliului Local să se ceară evacuarea acelor hippie din Piața cu Ceas. Din păcate, piața centrală a 
orașului a fost, în câteva rânduri, locul de desfășurare al unor scene destul de violente, în care s-au 
confruntat tineri punk, hippie și localnici, iar intervenția jandarmeriei a făcut, mereu, exces de forță, fără 
să existe nici un fel de preocupare pentru prevenirea unor astfel de acte.  

Soluția lui Bernard Faivre d’Arcier la această problemă delicată și spinoasă a ținut cont de 
specificul unui festival de teatru organizat într-un oraș de dimensiunile Avignonului. Conștient de 
toate problemele pe care evenimentele artistice le puteau genera în acest spațiu urban și beneficiind 
de informațiile câtorva rapoarte despre public realizate de Ministerul Culturii, directorul a hotărât să 
mobileze întreg orașul cu evenimente culturale și dezbateri, pentru a forma, astfel, o supapă prin care 
să se poată elibera toate energiile negative acumulate, dar o supapă artistică, a cărei principală 
funcționalitate era aceea de a face ca teatrul să fie și mai apropiat de public, pe care să-l angreneze 
într-un număr mare de evenimente și să-l determine să participe prin implicare activă în dimensiunea 
artistică a festivalului. Astfel în fața Palatului Papal s-au organizat ateliere de commedia dell’arte, 
concursuri de improvizație teatrală (importate din Canada), parade care marcau deschiderea și 
închiderea festivalului, străzile mărginașe au fost populate cu locuri pentru dezbateri, lecturi publice, 
discuții și mici spectacole. Rolul și misiunea Festivalului de la Avignon începeau să capete valențe 
sociale din ce în ce mai solide și mai greu de contestat.  
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În același timp, mai rămânea problema spinoasă a Festivalului Off, ai cărui participanți și 
spectatori umpleau străzile orașului, dar deveniseră o mulțime dezordonată. La organizarea, șlefuirea 
și coagularea Off-ului avea să contribuie mai ales publicul, prin calitatea spectatorilor săi, dar și o 
asociație culturală, înființată în 1982, condusă timp de douăzeci de ani de către Alain Léonard: 
Avignon Public Off, structură care va publica un program detaliat al festivalului, într-un tiraj imens 
(100.000 de exemplare) și care va oferi un premiu foarte mare celui mai bun spectacol, de 15.000 de 
franci (oferiți de un sponsor belgian).  

Festivalurile de la Avignon se apropie din ce în ce mai mult, în ciuda tuturor tentativelor de a 
le organiza și a le ordona, de ceea ce însemna un carnaval în Evul Mediu, de o „sărbătoare a 
nebunilor”, de un enorm târg de teatru, reprezentând un timp în care orașul este luat cu asalt, saturat 
și exploatat, de trupele care participă, dar și de turiști, iar toate aceste acțiuni nu sunt făcute, din 
păcate, întotdeauna, cu politețe și prin acțiuni civilizate.  

  

13 Peter Brook și Mahâbhârata, în 1985 
În 1985, conducerea Festivalului de la Avignon este preluată de către Alain Crombeque, 

laolaltă cu o moștenire culturală impresionantă, dar și cu o serie de probleme care trebuiau rezolvate.  
Mahâbhârata va contribui în mod esențial la succesul lui Crombecque ca și director, cu toate că 

proiectul Peter Brook se născuse mai devreme, în 1983, când regizorul călătorise în India, căutând un 
text mitic, care să ofere o istorie a lumii în versuri și peste care să construiască un spectacol 
monumental. Adaptarea poemului, odată ce fusese ales, a durat aproape doi ani, alături de Jean-
Claude Carrière, iar Brook selectase o echipă de douăzeci de actori din toată lumea, dispuși să joace în 
orice limbă. Spectacolul fusese jucat, în sfârșit, la Atena și trebuia să vină și la Avignon, pentru ediția 
din 1985, iar regizorul își dorea un spațiu de joc inedit, care să fie lipsit de orice semnificație culturală 
și trecut artistic. Bernard Faivre’Arcier, cât timp mai era director, se ocupase de căutarea unui 
asemenea loc, printre carierele de piatră din zonă, numeroase la număr, spectaculoase și agreate de 
Peter Brook pentru viziunea sa. Până la urmă a fost aleasă cea de la Boulbon, la cincisprezece 
kilometri de Avignon, care nu mai era de ani buni de zile în producție, ceea ce însemna că rocile au 
avut timp să dezvolte o „patină” ce sugera trecerea timpului, dar și că iarba începuse să crească la loc 
și că spațiul nu mai era așa de sălbatic ca în timpul exploatărilor. Deși, pentru moment, publicul nu a 
putut înțelege cum de s-a ales o asemenea locație, odată ajunși la fața locului, situația a devenit 
evidentă: peisajul era al unei alte lumi, selenar și virgin, așa că era un cadru unde se puteau construi o 
mulțime de semnificații teatrale. Cariera de la Boulbon se va impune repede, ca a doua curte de 
onoare a festivalului, unde peisajul natural era corespondentul Palatului Papal.  

Spectacolul lui Peter Brook a fost împărțit de-a lungul a trei seri, în reprezentații de trei ore 
(Jocul cu zarurile, Exilul în pădure și Războiul), dar s-a jucat și de-a-ntregul, de-a lungul unei singure 
nopți, de la apusul la răsăritul soarelui.  

Încercarea regizorului de a transforma mitul indian într-o formă de artă universală, accesibilă 
oricărei culturi, avea să intre direct în istoria spectacolului modern de teatru. Imaginile cu care 
spectacolul din neprimitoarea carieră de piatră a cucerit publicul pretențios al festivalului s-au 
concentrat, toate, pe foc, apă și pământ: focurile erau prezente în toate dimensiunile, fiind folosite 
pentru ritualuri sau pentru scene de ceremonii, unele arzând toată noaptea, pentru a evoca forțele 
divine; apa este folosită de personaje pentru a se spăla, a se purifica, dar și pentru luptă; iar pământul 
este peste tot, în materialitatea sa cea mai dură - roca. Scenograful preferat al lui Peter Brook, Jean 
Guy Lecat, a „inventat” un râu care curge prin mijlocul spațiului de joc.  

Imaginile dure și sângeroase sunt contra-punctate de cele excesiv lirice, desprinse, parcă, din 
pictura tradițională indiană, dar și cu momente foarte senzuale, construite tot după principiile 
orientale, dificil accesibile publicului european, care, de multe ori le-a receptat ca pe elemente de 
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excentricitate și de culoare locală, nu de autenticitate. Este drept, era nevoie de o vizionare în repetate 
rânduri a spectacolului lui Brook pentru a se putea ajunge la o pătrundere, chiar și de suprafață, a 
sensurilor și simbolurilor din imaginile Mahâbhâratei. Dincolo de toate semnificațiile multiple ale 
spectacolului, de multe ori reluat, transformat, mai târziu, în teatru de televiziune, reprezentațiile pe 
care Peter Brook și numeroșii săi actori le-au dat lângă Avignon, la Boulbon, este important chiar și 
azi datorită spațiului de joc și mobilării sterpei cariere de piatră cu suflu artistic. Se dovedea, în cadrul 
Festivalului, că teatrul nu este numai apanajul spațiului urban, că celebra curte de onoare a Palatului 
Papal poate fi ignorată și că nu este obligatoriu ca toate spectacolele-monument să fie jucate în locuri 
cu un trecut cultural și artistic.  

De asemenea, în cea mai pură manieră postmodernă, care satisfăcea și cele mai exigente 
gusturi și pretenții ale criticilor, se aducea în fața spectatorilor un text necunoscut publicului larg, care 
a fost îndelung șlefuit pentru dramatizarea lui Peter Brook, originar dintr-o cultură cu totul diferită de 
cea europeană, dar care funcționa angrenat de aceleași pârghii ca marile texte ale dramaturgiei 
occidentale: dragostea, ura, războiul, pacea, istoria, răzbunarea, lumea etc. Regizorul insistase foarte 
mult, în discuțiile legate de acest spectacol, că totul se rezumă la disponibilitatea și capacitatea 
publicului european de a depăși unele bariere de comunicare, insistând că este vorba despre aceleași 
bariere care, de exemplu, fac ca englezilor să le fie dificilă receptarea unui text oarecare francez, 
marcat de un puternic specific local. Succesul a venit imediat și a fost exploziv: spectatorii au avut 
puterea de a aplauda, zeci de minute, la capătul unor reprezentații extenuante chiar și pentru public.  

  

14 Interesul pentru poezie 
Una dintre cele mai lăudabile proiecte din perioada directoratului lui Crombecque a fost 

includerea în cadrul festivalului a poeziei, nu numai a dramaturgiei: în fiecare an avea să se celebreze 
un anumit poet. Jean Vilar a avut și el o inițiativă asemănătoare, nefinalizată, de a plasa fiecare ediție 
sub tutela unei mari personalități literare. 

Primul poet al festivalului a fost Francis Ponge, în 1985 și a fost urmat în 1986 de Nathalie 
Sarraute, în 1987 de Robert Plinget, în 1988 de Georges Perec (cel dintâi autor care nu mai era în viață, 
sărbătorit la Avignon), iar în 1989 Aimé Césaire. René Char a murit în 1988, iar anul 1990 a fost 
momentul în care toată Franța l-a omagiat, iar Avignon-ul s-a asociat acestor manifestări. Din păcate, 
toate manifestările în onoarea lui Char au avut un aer previzibil și nu au fost suficient de vii. Așa se 
face că abia în 1991, Avignonul avea să redevină un descoperitor de poeți, dedicându-și programul lui 
Edmond Jabès, dar și această serie de manifestări a avut mult de suferit, căci poetul căruia le erau 
dedicate a decedat la data de 4 ianuarie 1991, făcând ca festivalul să fie orfan de numele pe care urma 
să-l omagieze.  

Nu trebuie ignorată nici întoarcerea, în forță, a dramaturgilor francezi, cu atât mai interesantă 
cu cât se petrece într-un peisaj cultural în care regizorii sunt foarte divizați, considerați narcisiști, 
acuzați de un estetism arogant și păreau a fi elemente care aparțineau de trecutul teatrului, cu excepția 
unor câteva nume: Ariane Mnouchkine, Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Tadeusz Kantor și Matthias 
Langhoff. Festivalul va susține și promova noua serie de autori, iar în anii când Crombecque a fost 
director, doi dintre acești dramaturgi, cu voci foarte proaspete, au beneficiat de un interes deosebit: 
Heiner Müller și Valère Novarina. Primul nu avea mare nevoie de susținerea pe care o garanta 
mecanismul festivalului, deoarece era deja unul dintre autorii cei mai jucați în Europa, la mijlocul 
anilor '80, fiind președintele Academiei de Arte din Berlin, unul dintre primii scriitori care au depășit 
bariera Zidului, înainte de prăbușirea sa. Piesele lui Müller s-au jucat la Avignon în 1989, când 
Misiunea fusese pusă în scenă la Carmes, dar și în 1991, când, la același teatru, s-a jucat Trilogia Müller. 
Discutând în piesele sale problemele cu care se zbătea Germania și întreaga lume contemporană, Le 
Monde îl considera cel mai bun dramaturg în viață.  
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Valère Novarina a avut o traiectorie artistică imprecisă la Avignon, dar încununată de succes, 
odată ce spectacolele după piesele sale au putut să fie jucate într-un spațiu scenic care să le poată pună 
în valoare. Unul dintre cele mai interesante texte ale sale (Le Monologue d'Adamélech) a fost jucat în 
Capela Les Cordeliers, care era un spațiu cu totul impropriu pentru un spectacol bazat pe o scriitură 
precum cea a lui Novarina: texte morbide, marcate de dialoguri dure, desprinse parcă dintr-un bestiar 
medieval. Pentru ca situația să fie salvată, piesa a fost reluată câțiva ani mai târziu, adaptată și jucată 
într-un cadru mult mai potrivit. De asemenea, pentru ca festivalul să se revanșeze față de Novarina, a 
mai fost montat încă un text al său, La Drame de la vie (o piesă cu 2587 de personaje). 

 

15 O nouă criză: raporturile cu muncipalitatea 
Directorii precedenți ai Festivalului de la Avignon au avut, desigur, multe momente delicate 

în relația lor cu Primăria și cu Consiliul Local, chiar și în lunga perioadă cât a fost Henri Duffaut 
primar, din 1958 până în 1983. Cu toate acestea, venirea la putere a lui Guy Ravier, în 1989, 
reprezentant al stângii, a însemnat renegocierea și restabilirea raporturilor dintre administrația locală 
și festival. Punctul de vedere al noului primar era că festivalul era „prea parizian”, iar Alain 
Crombecque se plângea că demersurile primăriei au în vedere „avignonizarea” evenimentelor. 
Răspunsul directorului a constat în proiectul unui spectacol care să cuprindă localnici tineri în 
distribuția sa: Ces empereurs aux ombrelles troées, la Muzeul Lapidaire. Totuși, prin această producție, 
situația nu avea să se rezolve, deoarece primarul dorea ca festivalul să fie administrat de către 
municipalitate, iar direcția artistică să fie păstrată, în continuare, de Crombecque. Aceasta era strategia 
prin care noul primar dorea să se asigure de faptul că impozitele plătite de localnici erau cheltuite mai 
bine și că nu străinii de oraș erau cei care ar fi hotărât destinul cultural al Avignonului.  

Înainte de ediția din 1989 a festivalului, criza se conturează din în ce mai mult, căci unele 
dintre spectacolele cele mai așteptate nu au fost finisate înainte de prezentarea lor către public: La 
Célestine, de Fernando de Rojas, montată de Antoine Vitez în curtea Palatului Papal și Oedip la Colonos, 
de Sofocle, în regia lui Jean-Pierre Vincent. Doar două spectacole au marcat ediția: Au perroquet vert, 
de Arthur Schnitzler și Misiunea, de Heiner Müller, montate împreună, de Matthias Langhoff la 
Carmes și Vous qui habitez le temps, de Valère Novarina, la Teatrul Municipal. Fără îndoială, acesta este 
motivul pentru care apare zvonul unei schimbări în fruntea festivalului, dar Alain Crombecque nu 
manifestă nici un semn că ar intenționa să părăsească funcția de conducere și, în timpul conferinței de 
presă în care a prezentat bilanțul festivalului, a declarat că trebuie găsită o cale pentru ca viața 
orașului să se regăsească mai bine în cadrul evenimentelor artistice și că este de acord cu cei care 
locuiesc în Avignon și nu se identifică cu tipul de spectacole jucate.  

Punctul culminant avea să fie atins în octombrie 1989, la o ședință a consiliului administrativ, 
când numeroase voci, unele foarte vehemente, cum a fost, de exemplu, cea a lui Paul Puaux, au 
reclamat importanța controlării festivalului pe plan local, și au denunțat strategia pe care au numit-o 
„antifestivalieră”, după care ar fi funcționat ultimele ediții. Cu toate acestea, Crombecque va fi 
reconfirmat în funcția de director, până în 1992, iar programul pentru 1990, așa cum a fost el anunțat 
înainte ca ediția să demareze, a oglindit perfect nevoia de economie, printr-un caracter mai rezervat: 
în jur de patruzeci de evenimente și trei zile mai puțin, mai „subțire” și în ceea ce privea oferta 
artistică – un spectacol după Molière în curtea Palatului Papal, Nebuniile lui Scapin, regizat de Jean-
Pierre Vincent și Visul unei nopți de vară, de Shakespeare, în regia lui Jérôme Savary, la carierele de 
piatră de la Boulbon. Ediția avea să fie una conservatoare, prin piesa lui Molière, montată în cel mai 
important spațiu de joc, ce beneficia acum de condiții tehnice ireproșabile. Pe lângă acestea, mai 
amintim și anunțarea lui René Char ca „poet al festivalului”, sub patronajul președintelui Mitterand. 
Deși cronicile au apreciat cele două spectacole care au devenit repere ale ediției din 1989, numitorul 
comun al opiniilor cu privire la acest moment din istoria mișcării teatrale de la Avignon este acela al 
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unei ediții conservatoare, lipsite de orice fel de risc, dar utilă în economia unui festival de asemenea 
dimensiuni, deoarece, uneori, o regrupare a forțelor poate fi un demers demn de apreciat.   

Apropiindu-ne de finalul mandatului lui Crombecque, mai trebuie adăugat că ediției modeste 
din punct de vedere artistic din 1991 i se succede una extrem de agitată, în 1992, datorită 
complicatelor probleme sociale prin care trece mediul artistic francez: greva artiștilor și revendicările 
din ce în ce mai dure ale sindicatelor au afectat buna organizare a festivalului, dar au tras și un 
binevenit semnal de alarmă cu privire la statutul profesioniștilor din domeniu. Vocile principale ale 
acestor revendicări au fost prezente la Avignon pentru a câștiga vizibilitatea pe care o oferea orașul 
prin publicul deja prezent și au fost numeroase instigări la grevă generală și la blocarea ediției 
proaspăt deschise. Tuturor acestor voci li s-a opus cea a directorului, Alain Crombecque considerând 
că festivalul nu trebuie să se oprească, deoarece, din punctul lui de vedere, cea mai potrivită 
modalitate de protest era continuarea ediției, printr-un semnal de alarmă mut. 

Direcțiunea lui Crombecque a reprezentat o perioadă interesantă în istoria Festivalului de la 
Avignon, între 1985 și 1992, iar cea mai importantă realizare a sa a fost impunerea orașului în peisajul 
cercetării științifice în domeniul artelor spectacolului, prin casa Jean Vilar și prin viitorul Centru 
Național al Teatrului. De asemenea, a mai lăsat în urmă un lung șir de momente încărcate de energie 
și de sensibilitate, multe dintre ele în afara spectacolelor de teatru, cum au fost, de exemplu, 
diminețile care au urmat spectacolelor lui Peter Brook de la Boulbon.  

 

16 Revenirea lui Bernard Faivre d'Arcier la conducerea Festivalului de la 
Avignon și cele mai importante spectacole ale anilor '90 

Cea mai mare ambiție a lui Bernard Faivre d'Arcier din perioada celui de-al doilea său mandat 
ca și director al festivalului a fost legată de transformarea Avignonului într-un pol european al 
teatrului. În același timp, trebuia regândită selecția spectacolelor, deoarece condițiile financiare nu 
erau deloc strălucite, iar curtea Palatului Papal înregistra eșec după eșec. În ciuda tuturor acestor 
dificultăți, ori poate tocmai datorită lor, festivalul va avea o mare deschidere înspre estul Europei, 
proaspăt eliberat de sub cortina de fier, care avea multe lucruri interesante de arătat curiosului și 
rafinatului public occidental: companiile rusești, poloneze, românești și ungurești s-au bucurat de 
mari și răsunătoare succese, în fața unor spectatori marcați de activitatea „tinerilor furioși” ai vestului: 
Pippo Delbono, Thomas Osthermeier sau Rodrigo Garcia. În fața tuturor acestor provocări, publicul s-
a simțit deseori pierdut sau divizat, dar mereu avid de spectacole de calitate.    

În 1993, la prima ediție care îl are în frunte, din nou, pe Bernard Faivre d'Arcier, cele mai 
spinoase probleme erau reprezentate de spațiul steril care devenise Palatul Papal și de Festivalul Off, 
foarte bine dezvoltat, care avea multe spectacole în repertoriu, cu un public bine definit în ceea ce 
privea așteptările sale artistice, dar care, din păcate, sufoca orașul, fiind deseori prost manageriat și 
prezentând, uneori, spectacole dubioase. Nimic din ceea ce se programa în curtea Palatului Papal nu 
mai mulțumea exigențele publicului, nici chiar acel Don Juan, propus de Jacques Lassalle, în 1993. 
Locul care, atâția ani, fusese emblema festivalului, este acum spațiul unui teatru costisitor, care nu se 
mai poate finanța doar prin distribuția unor nume binecunoscute publicului, ajungând parte 
integrantă a unei rețete aparent simple: întâlnirea dintre un text clasic, din patrimoniul cultural 
național francez, jucat cu actori emblematici, care ar fi atras multe cronici din partea așa-numitei 
„prese de calitate”.  

În același timp, atunci când regizorii aleg să monteze spectacole în curtea Palatului, acestea nu 
vor face parte din galeria marilor lor reușite artistice. Din nefericire, aceasta a fost situația pentru 
Andromaca, propusă de Jacques Lassale, în 1994, pentru Tragedia Regelui Cristophe, de Aimé Césaire, în 
regia lui Jacques Richet, din 1996, pentru Visage d'Orphée, montată de Olivier Py, iar lista poate 
continua... În afară de Jacques Lassale, prezent cu trei spectacole de-a lungul anilor '90, nici un regizor 
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nu poate să se impună, ceea ce reprezintă un fapt inedit în lunga istorie a festivalului. Motivul pentru 
această stare de fapte poate fi și criza de inspirație a centrelor dramatice naționale franceze, care erau 
condamnate să folosească mai mult de jumătate din bugetul lor pentru cheltuieli administrative, 
rămânând mult prea puțini bani pentru proiecte culturale. În 1995, datorită acestei sterilități, curtea 
Platului Papal nu va găzdui decât reluări. 

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale Festivalului de la Avignon, la începutul anilor 
'90, este legată de semnalul de alarmă pe care comunitatea artistică l-a tras, în repetate rânduri, cu 
privire la atrocitățile războiului din fosta Iugoslavie. Fără îndoială, acest detaliu interesant confirmă 
rolul de portavoce pe care și l-a asumat festivalul francez, în repetate rânduri, chiar și prin gesturile 
exagerate ale americanilor hippie, de la Living Theatre, în 1969. De data aceasta, însă, la calea în care 
publicul și artiștii au reacționat față de genocidul războiului, a contribuit efectul pregnant al 
globalizării, din ce în ce mai ușor de resimțit, dar și apropierea geografică de spațiul în care se 
petrecea conflictul armat.  

Perioada anilor '90 a însemnat și o puternică dezvoltare a fenomenului Off, care punea, în 
continuare, mari probleme, prin înseși dimensiunile sale largi: de exemplu, în 1993, secțiunea Off a 
însumat 366 de spectacole, jucate în 80 de spații de joc, cu un public de aproximativ 250.000 de 
spectatori. Șase ani mai târziu, în 1999, în Off au fost 560 de spectacole, jucate în 100 de locații, cu 
450.000 de spectatori. Cifrele vorbesc de la sine și nu mai este nevoie de nici un comentariu legat de 
statistica expansiunii Off-ului de la Avignon. În general, cele mai multe reprezentații din Off se 
înscriu în mediocru, dar, totuși, există unele revelații interesante, pe care presa de specialitate le-a 
remarcat și le-a făcut cunoscute publicului larg. Erau departe vremurile în care Festivalul Off era 
rezervat companiilor teatrale care doreau să impună noi forme de expresie artistică și miza de acum 
este centrată pe un consumerism cultural care devorează orice act așa-numit artistic. Întreaga mișcare 
funcționa sub controlul vag și fragil al Asociației Avignon Public Off, care număra aproximativ 22.000 
de membri, în marea lor majoritate simpli spectatori, care prin achiziționarea unui bilet și a statutului 
de membru beneficiau de acces la 7-8 spectacole pe săptămână, ale unor artiști care puteau da chiar și 
patruzeci de reprezentații de-a lungul verii, mulți dintre ei fiind diletanți și, în cel mai bun caz, 
amatori. Din punctul de vedere al Off-ului, Avignonul devine o imensă uzină de teatru, căci, 
indiferent de pretențiile artistice ale spectacolelor, banii investiți în reprezentații trebuiau să fie 
rentabilizați, iar proprietarii spațiilor de joc se îmbogățeau la fiecare ediție. 

În schimb, trebuie spus că Off-ul este, în primul rând, un fenomen al publicului: timp de trei 
săptămâni, orașul abia dacă mai poate respira și este populat, uneori, chiar și de peste 300.000 de 
vizitatori care au, cu toții, un scop comun: teatrul. Această veritabilă invazie a fost, deseori, subiectul 
unor interesante cercetări sociologice, dintre care de departe cea mai elaborată este cea a unui 
universitar local, în prezent Rectorul Universității din Avignon, Emanuel Ethis: Avignon, le public 
reinventé. Le Festival sous le regard des sciences sociales. 

 Concluzia tuturor studiilor a avut în vedere faptul că, întotdeauna, publicul de la Avignon 
(Off, dar și In) a avut puterea de a se adapta la continua metamorfoză a festivalului: de la spectacolele 
populare ale lui Jean Vilar, la experimentele din teatru; se poate vorbi despre o comunitate 
festivalieră, care funcționează după regulile sale precise și care stabilește un spațiu intelectual 
interesant, dedicat discuțiilor și dezbaterilor.  

Trecem mai departe, subliniind una dintre celelalte aspecte esențiale ale istoriei Festivalului de 
la Avignon și a celui de-al doilea mandat al lui Bernard Faivre d'Arcier: deschiderea din ce în ce mai 
largă spre teatrul străin. Deși spectacolele altor culturi decât cea franceză au avut mereu acces la 
festival, niciodată nu s-a putut vorbi despre o politică de încurajare a teatrului străin și de o ofertă 
largă, în acest sens, pentru publicul de la Avignon.  
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Astfel, analiza deschiderii largi a granițelor 
festivalului va avea în vedere, pentru început, teatrul 
românesc cu cele trei spectacole monumentale prezentate 
la Avignon în 1995 (Titus Andronicus și Ubu Rege cu scene 
din Macbeth) și în 1996 (Danaidele), toate în regia lui Silviu 
Purcărete. Receptat și evaluat critic ca un produs exotic, 
teatrul românesc se face remarcat mai ales prin prisma 
puținelor cunoștințe pe le aveau francezii despre 
societatea românească și prin impactul mediatic al 

revoluției din 1989. În această lumină a 
fost receptat, de exemplu, Ubu Rege cu 
scene din Macbeth, căci cuplul regal a fost 
imediat asociat cu familia Ceaușescu 
(evident, aceasta a fost una dintre 
intențiile lui Purcărete, dar nu cea 
esențială), iar frontiera fragilă dintre 
realitate și ficțiune a trecut pe planul al 
doilea. Miza cea mai importantă a 
spectacolului, aceea a teatrului în teatru, a 
fost receptată de critica franceză doar ca 
un pretext prin care echipa de artiști 
transmite în Occident un mesaj despre 
situația politică și socială a României 
ultimului deceniu.  

 
 
În ceea ce privește Titus Andronicus, cronicarii de la festival au 

apreciat, pe lângă monumentalitatea spectacolului, originalitatea 
viziunii și plasarea acțiunii într-un azil, pornind de la ideea că toate 
personajele lui Shakespeare au reale probleme psihice. Abundența 
ecranelor video s-ar fi înscris în mijloacele de expresie scenică ale 
postmodernismului și au fost receptate ca o metaforă a mediatizării 
scenei politice românești.  
 

În anul următor, la cariera de la Boulbon s-au reprezentat 
Danaidele și, referitor la acest spectacol, poate unul dintre cele mai 
importante din întreaga creație purcăretiană, trebuie lăudată alegerea 
spațiului de joc. Tușa „babilonică” pe care a intenționat-o Purcărete se 
potrivea foarte bine în peisajul arid al carierei, iar succesul viziunii 

scenice a fost receptat mai ales prin prisma faptului că actorii au jucat în limba franceză. Din păcate, 
aici trebuie să tragem un semnal de alarmă, în ceea ce privește sistemul de funcționare a criticii 
franceze de teatru. Datorită politicii Festivalului de la Avignon de a include târziu, în evoluția lui, 
spectacole ale altor peisaje teatrale decât cele francofone, trebuie constatată nu numai lipsa de 
antrenament cultural al publicului, dar și a cronicarilor, care se dovedeau mai interesați de mesajul 
social al unui spectacol (a se vedea cazul lui Purcărete) decât de dimensiunea sa estetică, de poeticile 
regizoriale, de mijloacele de expresie artistică. Pe scurt, ca o concluzie, Ubu Rege cu scene din Macbeth a 
fost interesant mai ales prin analogia cu Nicolae și Elena Ceaușescu, abia apoi prin mecanismele 
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acționate de regizor și de viziunile lui scenice, ceea ce este 
regretabil și dovedește preocuparea mai întâi pentru exotism, 
abia apoi pentru estetic. Situația nu este similară la Festivalul 
Internațional de la Edinburgh, de exemplu, unde deschiderea 
internațională funcționase de la prima ediție, publicul și 
criticii având un antrenament cultural mult mai adecvat 
receptării diverselor forme de teatru.  

Teatrul japonez mai fusese prezent în programul 
festivalul, în 1982, cu Jusaburo Tsujimora, dar în 1994, Faivre 
d'Arcier derulează un adevărat sezon japonez, în care 150 de 
artiști joacă în fața unui public de 16.000 de spectatori. Teatrul 
nô a dominat repertoriul (Susanô), la cariera de piatră de la 
Boulbon, care era acum un spațiu de joc marcat de 
semnificații istorice, cu un important trecut teatral, dar și în 
oraș: Colegiul Notre-Dame (Bo Shibari), la azilul de la Saint-
Lous (Cronica mandarinilor). Programul se impune prin 
coerență și prin diversitate, nu numai prin caracterul, încă 
exotic, al teatrului japonez, pentru majoritatea publicului 
occidental.  

În 1998, sezonul străin aparține Coreei și Taiwanului, care propun o mulțime de spectacole, de 
unde remarcăm Les Coréenes, tot la Boulbon (patru ore de muzică și dans), dar și seria de proiecții de 
filme coreene (detaliu care ni se pare important, căci fenomenul cinematografic coreean era în plină 
expansiune, făcându-se remarcați o serie de noi regizori foarte interesanți pentru publicul european). 
Aventura străină continuă cu un sezon al Americii latine, în 1999, cu spectacole de dans contemporan. 
În acest context, interesul publicului pentru asemenea formule de spectacol, care nu erau mereu la 
îndemână, este, evident, mereu proaspăt și efervescent, dar, cu toate acestea, se poate remarca un 
caracter repetitiv al festivalului, care pare că se concentrează din ce în ce mai mult pe exotism și pe o 
abordare cvasi-antropologică a fenomenului teatral, căci o simplă „călătorie” culturală nu este 
suficientă pentru ca un eveniment de dimensiunile celui de la Avignon să se poată impune în peisajul 
din ce în ce mai aglomerat și mai agitat al festivalurilor europene de artele spectacolului. Așa se face 
că s-a simțit nevoia orientării selecției spre zone culturale și țări în care tradiția teatrală este puternică și 
mereu inovatoare, chiar dacă, de cele mai multe ori, condițiile financiare sunt precare și nu sunt 
mereu favorabile actului artistic. 

Astfel, sezonul rus din 1997, compus din zece spectacole, a reprezentat marele eveniment al 
acelei ediții. Cele trei mari personalități invitate la festival au fost Piotr Fomenko, cu atelierul său de 
teatru, Valeri Fokine, cu o adaptare după Suflete moarte și Cameră de hotel în orașul NN, de Gogol și 
Anatoli Vassiliev, cu Amphitryon, de Molière. Deși vestul Europei cunoștea destul de bine activitatea 
lor, publicul de la Avignon știa prea puține despre cei trei, ceea ce a însemnat că terenul a fost 
deosebit de fertil și că au beneficiat de condiții excelente, fiind vedetele și privilegiații ediției. De fapt, 
aceasta a fost și miza prezenței lor la Avignon: interesul publicului pentru marea tradiție teatrală rusă. 
Spectacolele reprezentate au fost revelatoare – de exemplu, Amphitryon, regizat de Anatoli Vassiliev, a 
uimit prin metoda de lucru cu actorii: tehnicile de compunere a rolului și de respirație erau parcă 
desprinse din manualele de arta actorului ale lui Stanislavski, ceea ce a atras atenția asupra aparentei 
simplități a oricărui gest de pe scenă. Într-un fel, era o întoarcere a teatrului la esența sa, aparent uitată 
de occidentali, care, deseori, erau pierduți în experiment.  

În ceea ce privește spațiile de joc din anii '90, trebuie amintit și subliniat faptul că celebra curte 
de onoare a Palatului Papal a pierdut teren în fața altor noi locații, mai mult ca sigur datorită fetișizării 
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de care deja am mai vorbit, ca o consecință a prea îndelungatei și obsesivei întrebuințări, în scopul 
teatrului popular, pe linia lui Jean Vilar. Locația cea mai interesantă a acestui deceniu este, fără nici o 
urmă de îndoială, curtea Liceului Saint-Joseph, unde s-a jucat, în 1999, Voyage au bout de la nuit, 
dramatizare după romanul omonim al lui Louis-Ferdinand Céline, în regia lui Romeo Castellucci. 
Curtea liceului este un spațiu aproape arid, marcat de prezența dură a zidurilor înalte, așa că 
scenografia spectacolului a fost, poate, personajul principal al spectacolului, atât prin complexitatea 
sa, cât și prin vizibilitatea de care se bucura într-un astfel de topos: o măcelărie, un bordel african, 
uzine americane. Personajele evoluează în centrul scenei, costumate în negru, pe un fond sonor 
neconfortabil, compus din zgomote, muzică violentă, urlete, frânturi de frază care nu comunică nimic 
și care sunt strigate către public sau abia șoptite. Reacțiile au fost pe măsura diversității și complexității 
unui asemenea eveniment: mulți spectatori au ales să plece înainte ca reprezentația să se termine, alții, 
care au vizionat spectacolul până la final, au considerat că mijloacele de expresie l-au apropiat, 
tangențial, de cinematografie. Spectatorii care au fost fascinați de spectacol au trebuit să țină cont și de 
prezența regizorului în cadrul ediției precedente a festivalului, cu alt spectacol, Iulius Cezar, care 
utiliza metode și strategii scenice similare, fiind abundent în imaginile șocante, în coloana sonoră 
extravagantă, deci au putut să relaționeze cele două spectacole la o anumită poetică a regizorului, ceea 
ce a conferit noi valențe și posibilități de evaluare.  

Abia în 2002, curtea Palatului Papal va răsuna din nou de succes, cu ocazia Platonov-ului lui 
Cehov, în regia lui Éric Lacascade, cu ocazia deschiderii festivalului. Spațiul fusese renovat din nou și 
era mult mai simplu, cu mult mai puține locuri pentru spectatori, doar 1970. Scena era mai mică, iar 
sonorizarea era nouă, modernă și le dădea actorilor șansa de a se folosi de registre vocale mult 
diversificate, prin tehnologiile fără fir și prin purtarea unui lavaliere. Viziunea scenică a lui Lacascade 
a integrat mărețele ziduri ale Palatului în scenografia spectacolului, le-a pus în valoare printr-un joc 
natural de lumini, care nu păstra nimic din acea monumentalitate și sobrietate a spectacolelor cu care 
era publicul familiarizat de pe vremea lui Vilar și care intrase în conștiința colectivă a spectatorilor de 
la festival, prilejuind, până la urmă, neplăceri și așteptări false.  

Cele două personalități care se impun în acest an sunt Pippo Delbono și Rodrigo García, prin 
trei spectacole ale fiecăruia (García cu After Sun, Je crois că vouz m'avez mal compris și Prometeo, după 
texte proprii, iar Delbono cu Il silenzio, Guerra și La Rabbia, tot după texte proprii). Spectacolele lui 
García s-au dovedit a fi mijloacele de expresie artistică a unei concepții regizorale violente, care punea 
toate valorile sub semnul întrebării, atacând fățiș societatea de consum, în contextul său globalizat. 
Tendința este similară și pentru Delbono, care aduce în fața spectatorilor personaje cu reale probleme 
psihice, la marginea societății, care contestă orice li s-ar dicta.  

În aceeași direcție, a unei estetici teatrale marcate de tragedia omului modern, se înscrie și 
Purificare, de Sarah Kane, în regia polonezului Krzysztof Warlikowski, jucată la Liceul Saint-Joseph, 
una dintre locațiile cele mai importante ale festivalului, care, se pare, era rezervată avangardei. 
Problematicile expuse de textul violent al britanicei, printre care locul omului simplu într-o societate 
în continuă mișcare, în care nimic nu este sigur și definitiv (începând de la identitatea de gen, până la 
sentimente și orientări sexuale) nu au trecut neobservate pentru publicul acestei ediții a Festivalului 
de la Avignon, iar criticii au fost interesați mai ales de felul în care universul spiritual al personajelor 
lui Sarah Kane și toată problematica legată de consumerism este receptată de un polonez, care provine 
dintr-o democrație proaspătă și nu este la fel de erodat și de marcat precum occidentalii de toate 
aceste probleme, așa cum sunt ele ilustrate în Purificare. 

Ecourile acestei ediții a Festivalului de la Avignon aveau să fie foarte diverse și uneori 
paradoxale în mesajul presei pentru public și pentru autorități. Pe de-o parte, s-a recunoscut 
importanța promovării teatrului și a literaturii dramatice contemporane, prin regizorii și dramaturgii 
selectați. În același timp, a fost reclamată o nejustificată îndepărtare de spiritul lui Jean Vilar, prin 
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riscul asumat de cele mai multe spectacole și printr-o prea violentă și, uneori, nelalocul ei cultivare a 
unor teme, care, totuși, se dovediseră atât de actuale... Astfel, va rezulta o decizie a Ministerului 
Culturii: directorul Bernard Faivre d'Arcier trebuia să părăsească festivalul, căci mandatul său nu 
urma să fie înnoit. Totuși, decizia nu este deloc surprinzătoare, dar e discutabilă, deoarece ultimii zece 
ani petrecuți în fruntea Festivalului de la Avignon au fost un moment important al istoriei acestui 
eveniment, iar principala realizare se pare că a fost deschiderea internațională, prin interesul pentru 
zone artistice care au generat multe momente remarcabile.  
 

17 Criza majoră din 2003. Ediția „lipsă” a Festivalului de la Avignon 
Ediția din 2003 a Festivalului de la Avignon, a 57-a, a fost afectată de efectul unei situații foarte 

grave prin care a trecut cultura franceză și, în special, zona artelor spectacolului. Prin schimbarea 
modalității de plată a așa-numiților intermittens du spectacle (toți angajații care figurau pe statele de 
plată din instituțiilor de spectacol, de la actori, la tehnicieni și la personal administrativ), s-a aprins un 
adevărat butoi de pulbere. Pe scurt, foarte simplu, noul sistem de plată prevedea 910 ore de muncă, 
de-a lungul ultimelor 22 de luni calendaristice, care ar fi acordat drepturi salariale pentru încă șapte 
luni. Sistemul precedent fusese mult mai permisiv și mult mai favorabil industriei de spectacol, 
populate mai ales de angajați temporari, care nu munceau efectiv, de-a lungul unui întreg an 
calendaristic: 507 ore de muncă în ultimele douăsprezece luni calendaristice acordau drepturi 
salariale pentru încă alte douăsprezece luni. Această strategie de plată asigura remunerarea 
angajaților pe perioada când nu lucrau (de exemplu, când stagiunile erau închise sau între diferite 
proiecte și/sau repetiții).  

Criza din 2003 a început în februarie, printr-o manifestație de protest în fața Ministerului 
Culturii, la Paris, apoi printr-o grevă de o zi, în care au fost închise toate sălile de spectacol, dar și 
studiourile și platourile de filmare. Abia în luna mai, Ministerul se va declara dispus dialogului 
social, care a fost, ca întotdeauna, anevoios, plin de momente de tensiune, fără nici un fel de concluzie 
clară, care să mulțumească ambele părți. În luna iunie, situația a început să fie tensionată și la Avignon, 
deoarece festivalul se apropia, iar riscul unei greve generale în industria spectacolului era iminent, 
nemaifiind decât o problemă de timp până la demararea acesteia. Au avut loc unele manifestații de 
protest ale angajaților în domeniu, în contextul în care, la mijlocul lunii, primele companii de teatru 
începeau să se instaleze în oraș, pentru demararea repetițiilor, absorbind atmosfera neliniștită și 
tensionată care marca zilele dinaintea festivalului. La data de 20 iunie, direcțiunea, alături de 
tehnicieni și de cei mai importanți artiști, au lansat o petiție care a strâns, în doar cinci zile, 2267 de 
semnături, intitulată Lettre ouverte aux partenaires sociaux à propos de l'intermittence, ca o ultimă cale de 
salvare a ediției din acel an și ca un semnal disperat de alarmă, adresat tuturor autorităților.  

Chestiunea bunei derulări sau, mai degrabă, a simplei derulări a festivalului va fi foarte repede 
abordată de toți participanții la această mișcare socială, mai ales pentru că era vorba despre un oraș 
care era unul dintre cele mai importante simboluri ale culturii franceze, deschis tuturor formelor de 
spectacol, cu o importantă tradiție. Decizia conducerii festivalului, din 26 iunie, este foarte clară: 
„Suntem de partea intermitenților. Festivalul nu ar putea să funcționeze fără aceștia. Nu spunem că 
nimic nu trebuie să se schimbe: sistemul are abuzurile și carențele sale. Însă, dacă ne declarăm de 
partea intermitenților, nu îmi doresc ca festivalul să se oprească. Aceasta ar însemna că publicul ar 
deveni un ostatic și că am pune Festivalul și companiile în pericol. În același timp, trebuie să ne 
informăm publicul, iar un festival ca cel de la Avignon are puterea de a o face. Mă voi opune opririi 
spectacolelor și mă voi gândi la acțiunile care ar trebui să se petreacă. Este nevoie de imaginație.” 
(Libération, 2003) 

Este firesc ca Bernard Faivre d'Arcier să fie tranșant și să se declare de partea intermitenților, 
cu atât mai mult cu cât, abia cu un an înainte, ministrul culturii, Jean-Jacques Aillagon anunțase că nu 
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îi va mai fi reînnoit mandatul, într-un mod destul de umilitor. Întreaga selecție de spectacole pe care 
Faivre d'Arcier o pregătise pentru 2003 venise ca un răspuns la acest afront, fiind un manifest pentru 
valorile festivalului, așa cum dorea el să le lase moștenire, mai departe. La această ediție convocase 
trei generații de artiști, pe care Avignonul îi cunoscuse de-a lungul a douăzeci de ani de festival – 
regizorii pe care îi cunoscuse și de care se apropiase în primul să mandat, companiile de teatru care 
marcaseră scenele începutului anilor '90 și tinerii de la începutul noului mileniu, dar și reprezentanți 
din noile mișcări teatrale europene.  

Starea de confuzie de la ediția din 2003 a fost agravată de divizarea trupelor care veniseră la 
festival, dar și de numărul mare al instituțiilor care erau implicate în negocieri, de care depindea, de 
fapt, soarta festivalului: Ministerul Culturii, primăria, sindicatul intermitenților, direcțiunea 
Festivalului de la Avignon și companiile invitate. Faivre d'Arcier, în rolul său de mediator direct 
implicat, dar și foarte interesat ca, totuși, festivalul din acel an să nu fie anulat, propune o serie de 
măsuri care, spera el, ar fi mulțumit pe intermitenți: ar fi dorit o intervenție a acestora la începutul 
fiecărui spectacol, prin lectura unui anunț, urmat de un minut de liniște, dar și sprijin logistic pentru 
contestatari și o zi în care totul să fie oprit: 11 sau 12 iulie. Festivalul Off a făcut mari presiuni pentru 
blocarea tuturor activităților și cea mai mare parte a artiștilor veniți în pentru acest eveniment au 
organizat, în data de 3 iulie, o manifestație de protest, prin care se dorea să se atragă atenția cu privire 
la faptul că festivalul era mort. După multe negocieri aprinse și, afectat de presiuni uriașe, la 10 iulie, 
Faivre d'Arcier anunță că ediția va fi anulată. Decizia este una foarte serioasă, pe care și-o asumă în 
fața prefectului, ce îl va susține în relația cu autoritățile locale, care ar fi preferat ca măcar o parte a 
spectacolelor să se joace.  

Primii care au reacționat la vestea anulării ediției din 2003 au fost locuitorii din Avignon, prin 
unii lideri locali și câteva instituții (Camera de Comerț, de exemplu), care au reclamat că se pierd 33,5 
milioane de euro și că orașul este în pragul unei catastrofe culturale, orientându-se spre Off, ale cărui 
spectacole, se vor juca, totuși, în marea lor majoritate. Din partea festivalului, s-au impus trei măsuri 
rapide: returnarea banilor reprezentând cele 74.000 de rezervări de bilete, demontarea rapidă și 
ordonată a scenelor și organizarea plecărilor companiilor venite din străinătate. În același timp, se 
dorea organizarea unor dezbateri, în care publicul să se poată întâlni cu artiștii și personalul tehnic 
afectat de măsurile guvernului și, din care să se poată ajunge la un oarecare consens și compromis. 

În acest sens, dacă, de obicei, orașul era populat cu spectacole și evenimente artistice, acum, în 
2003, era aglomerat de cele mai diverse forme dialog și mobilizare a publicului și a artiștilor. 
Întâlnirile teatrale de la la Chartreuse sunt înlocuite de lectura unor piese de teatru, de exerciții de 
improvizație și de ateliere de lucru. La 14 iulie, orașul a fost scena unei impresionante manifestații, în 
care participanții au format un cortegiu funerar, pe toată lungimea elegantei străzi a Republicii. În 
ziua următoare, tehnicienii companiilor din Off au plecat din Avignon, claxonând din camioanele lor, 
într-o metaforă a exodului dintr-un spațiu care până mai ieri fusese al teatrului, dar și într-o metaforă 
a plecării înspre necunoscut.  

„Non-festivalul” din 2003, așa cum a fost numit de către inspirații cronicari ai mișcării teatrale 
de la Avignon (Emmanuelle Loyer și Antoine de Baecque) are o interesantă funcție istorică: este 
revelatorul unei crize, căci formula de teatru preferată de publicul acestui mare festival european ar fi 
semnificat o criză majoră a politicii culturale franceze (de Baeque, Loyer, 2007, p. 515). Modalitatea de 
plată a intermitenților era unul dintre cele mai solide și mai bine puse la punct mecanisme ale zonei 
administrative a culturii franceze, iar remodelarea și reformarea lui a fost privită ca o profanare a 
unui edificiu. Prin apărarea acestuia, intermitenții care au protestat în 2003, mai ales cei de la Avignon 
(care s-au bucurat de cea mai mare vizibilitate) au apărat precaritatea, dar și flexibilitatea sa. Se 
dovedea, că, odată în plus, Avignonul avea un rol important în dezbaterile publice, deoarece a fost o 
adevărată cutie de rezonanță a mișcărilor de protest, iar anularea ediției din 2003, deși gravă, a indicat 
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adevărata dimensiune a festivalului și rolul său social care nu putea fi trecut cu vederea.  
 

18 Un nou început, în 2004 
Pentru că, așa cum știm, mandatul lui Bernard Faivre d'Arcier nu avea să fie reînnoit, se 

declanșează un mic război pentru funcția de director al festivalului și, din păcate, pârghiile esențiale 
ale acestei numiri erau la Paris, în mâinile Ministrului Culturii, Jean-Jacques Aillagon. Momentul este 
deosebit de important, deoarece desemnarea unei persoane care să conducă Festivalul de la Avignon 
are valoarea unui simbol: timp de patru sau cinci ani, acesta va ține în mâini destinul teatral francez.  

În septembrie 2003, se ia o decizie, foarte interesantă, dar care se va dovedi a fi de mare succes 
pentru destinul festivalului: conducerea va fi preluată de doi tineri directori: Vincent Baudriller și 
Hortense Archambault. Prima lor grijă a avut în vedere aspectul delicat al relației cu intermitenții, 
deoarece nimeni nu-și dorea compromiterea unei noi ediții. Alături de acest aspect, se punea și 
problema selecției spectacolelor pentru ediția din 2004. 

În fine, această conducere bicefală a împlinit toate așteptările, căci festivalul a fost o reușită, sub 
toate aspectele, mai ales din punct de vedere artistic. Unul dintre cele mai importante spectacole a 
fost Woyzeck, în regia lui Thomas Ostermeier, artist asociat al festivalului, ce a prezentat în curtea 
Palatului Papal o versiune extrem de contemporană, violentă, tangentă cu caricatura, desprinsă, parcă, 
dintr-un manual de postmodernism, dar extrem de apreciată de public și de critică. Nora, la Teatrul 
Municipal, tot de Ostermeier, a fost o parabolă a societății și a burgheziei moderne high-tech, păstrând 
spiritul piesei lui Ibsen, dar ambalând-o, ca și în cazul lui Woyzeck, în materialul dur și incomod al 
unei contemporaneități interesate de zapping, de valori noi și de căutarea continuă a unei identități. 
Acestor două spectacole li se asociază și altele, în 2004 rezultând un peisaj teatral complex, marcat de 
politizarea spectacolelor și de inventivitate scenică și regizorală: Rodrigo García reia L'Histoire de 
Ronald, le clown de McDonalds', care ar fi trebuit să se joace la non-festivalul din 2003; la cariera de la 
Boulbon se joacă noul spectacol lui lui Pippo Delbono, Urlo; iar Luk Perceval este prezent cu 
Andromaca lui Racine; Jan Lauwers aduce La Chambre d'Isabella, jucată de celebra Needcompany. În 
plus, deschiderea festivalului spre un nou orizont cultural este marcată și de primul concert rock din 
istoria sa, în ultima seară, în curtea Palatului Papal.  

Vincent Baudriller și Hortense Archambault au prezentat, la finalul ediției, concluziile oficiale 
cu privire la festivalul din 2004 și, deși la începutul verii situația părea îngrijorătoare, deoarece nu se 
vânduseră, la acel moment, toate biletele, de-a lungul celor trei săptămâni balanța se răsturnade 
radical, iar publicul local, dar și turiștii au fost repede deturnați de ecourile critice al spectacolelor. 
Până la urmă, sălile au fost pline, s-au vândut 98.000 de bilete, iar evenimentul și-a păstrat importanța 
și locul privilegiat în peisajul festivalurilor franceze și europene, dovedind că poate să renască, să se 
dezvolte rapid, să atragă spectatori și să le prezinte o selecție a celor mai bune spectacole ale 
momentului. Ediția din 2004 a fost o reușită care a arătat publicului, dar și autorităților locale și 
centrale, că scena este un loc care este rezervat artiștilor, iar cuvintele și discursurile sunt pentru 
public.  

 

19 Momentul 2005  
Ediția din 2005 a Festivalului de la Avignon a fost plasată, încă din stadiul de proiect și de 

schiță a selecției oficiale, sub semnul provocării. Flamandul Jan Fabre explora, de douăzeci de ani, un 
univers teatral marcat de limitele fizice și psihice ale personajelor, de nebunie, de imagini onirice și 
niciodată nu a ezitat să ofere publicului imagini șocante. Prin acest regizor, care era cunoscut 
publicului de la festival, încă din 2001, datorită spectacolului Eu sunt sânge, ediția 2005 a avut 
caracterul unui complot și au rezultat nopți lungi de dezbateri, între două tabere foarte sigure pe 
poziții lor: tradiționaliștii, care considerau că festivalul s-a desprins cu totul de linia pe care o 
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inaugurase Vilar și pe care o cultivaseră toți ceilalți directori și, bineînțeles, moderniștii, care erau 
adepții experimentului artistic și care susțineau că publicul contemporan este interesat de alte direcții 
ale esteticii și poeticii actului teatral.  

 Fabre a luat foarte în serios invitația la festival, pregătind două spectacole reprezentative 
pentru activitatea sa regizorală: o reluare a celui cu care mai venise la Avignon, cu patru ani mai 
devreme, Eu sunt sânge și altul nou, Istoria lacrimilor. Alimentată de viziunile lui Jan Fabre, selecția 
festivalului va naște scandal, deoarece alătura inventivitatea flamandă în artele spectacolului cu 
spectacole de frontieră (muzică, video, text, grafism, instalații), cu performance (Marina Abramovic și 
Jean-Lambert Wild), dans, experimente teatrale (Jan Lawers, Pascal Rambert). Totul indica faptul că 
cei doi directori ai festivalului au dorit să prezinte publicului câteva incursiuni într-o lume a 
mutațiilor, instabilă, înstrăinată de valori vechi de secole, destabilizată de violență, și de spectacole 
mizând pe work in progress. Presa franceză se sesizase încă de la anunțarea programului, în martie, iar 

debutul evenimentelor, în vară, a întărit violența atacurilor, 
declanșând cea mai puternică dispută publică (exprimată prin 
presă) a unui festival care mai fusese presărat de numeroase alte 
momente delicate.  

Întreaga presă, dar mai ales ziarele de dreapta, au atacat și 
criticat fără milă cea mai mare parte a spectacolelor, iar numitorul 
comun al vocilor din articole era legat de enormitatea reprezentării 
unor spectacole atât de viscerale și de violente în spații 
„privilegiate” ale festivalului, precum curtea Palatului Papal (unde 
s-a jucat Istoria lacrimilor și Eu sunt sânge), denunțând infantilismul 
spectacolelor, caracterul gratuit al șocului prin imagini și, până la 
urmă, naufragiul Avignonului.  

Reacția mediului artistic francez nu a întârziat să apară, una 
dintre cele mai insistente voci ale momentului fiind cea a 
dramaturgului Serge Valletti, care dorea să știe motivul simplu, 
esențial, pentru care nu se mai juca „teatru” în curtea Palatului 

Papal. De asemenea, se vorbea despre pierderea spiritului festivalului și se dorea numirea unei 
personalități artistice care să facă selecția și să preia frâiele, pe viitor.  

În cadrul acestei ecuații complexe și instabile a ediției din 2005, publicul a fost pretextul 
întregii revolte. Surprinzător, însă, a fost faptul că se vânduseră peste 100.000 de bilete și că spectatorii 
se țineau destul de departe de scandal, bucurându-se de spectacole și umplând sălile până la refuz. 
Opinia lui Emanuel Ethis, cel mai important analist al publicului festivalului de la Avignon, bine 
întemeiată pe rapoartele și studiile sociologice derulate pe parcursul a mulți ani, a fost că spectatorii 
acestui festival sunt, în covârșitoarea lor majoritate, dispuși la orice fel de aventură, așteaptă cu mare 
nerăbdare dezbaterile și nu au nimic împotriva experiențelor inedite.  

O altă dimensiune a acestui moment este legată de faptul că cele mai multe dintre spectacolele 
atacate au folosit prea puțin text, regizorii insistând, în mijloacele de expresie artistică, pe 
corporalitate, pe proiecții video și pe scenografii care erau tangente instalațiilor. Detronarea 
cuvântului de pe locul privilegiat pe care-l ocupa încă din 1947 a avut semnificații complexe, perfect 
acordate la tendințele vremii, dar la care criticii conservatori au reacționat zgomotos.  

Până la urmă, disputele aveau să folosească un ton mai relaxat, mai ales după ce ministrul 
culturii declară că-și menține sprijinul acordat celor doi directori și că nu are de gând să pericliteze 
independența artistică a festivalului. 

Ecourile momentului 2005 au fost multiple și poate că nu s-au stins nici azi cu totul. În 
Libération, câteva luni după furtunoasa ediție, George Banu, exprima un punct de vedere foarte 
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tranșant: „Festivalul și-a schimbat identitatea: a devenit o agora a teatrului european, un fel de Hyde 
Park, unde oamenii iau cuvântul, regizorii își testează inovațiile și unde activează politicile culturale. 
Fiecare festival interesant este un adevărat stat unde guvernează artele spectacolului: teatrul modern 
se joacă, dar se și gândește, iar acesta este un fapt complex și contradictoriu.” 

În concluzie, anul 2005, la Avignon, face parte din istoria recentă a contestării evoluției 
formelor teatrale, exprimată în numele lui Jean Vilar, ceea ce, de fapt, este un pretext fals pentru 
dispută, căci fondatorul festivalului a fost folosit ca un mit, un fetiș al unei fericiri artistice pierdute.  

 

20 Festivalul de la Avignon în prezent 
Disputa aprinsă care a însoțit ediția din 2005 a arătat că festivalul nu putea avea consistență, în 

selecția spectacolelor, dacă nu fideliza categorii diverse de public. Strategia celor doi directori a fost 
destul de simplă și foarte eficace: deoarece se dovedea că este imperios necesar ca publicul festivalului 
să fie protejat pe durata întregului an, cei doi se vor muta la Avignon. Astfel, pârghiile relației cu 
administrația locală, dar și cu fondul de aproximativ 1500 de spectatori care formau cel mai fidel 
public erau mult mai ușor de controlat, la fel ca și raporturile dintre noile forme de teatru, marcate de 
experiment, și cele vechi, ale așa-numitului teatru popular, care marcase perioada lui Jean Vilar.  

Pe cât fusese de agitată ediția din 2005, pe atât de liniștită a fost cea din 2006, chiar dacă artistul 
asociat era acum Joseph Nadj, un coregraf, preocupat de corporalitate, de imagine și de vizual. 
Personalitatea sa artistică nu conținea, în schimb, nimic din provocările către public pe care le 
orchestrase Jan Fabre, iar transmiterea mesajului său artistic se făcea prin mijloace mult mai discrete, 
nu mai puțin originale însă. Linia trasată de Vincent Baudriller și Hortense Archambault cu un an 
înainte este reconfirmată de selecția ediției din 2006, ceea ce indică văditul lor gust pentru risc: Jan 
Lawers este prezent, din nou, cu un work in progress, dar și Pipo Delbono, Alain Platel, Anatoli 
Vassiliev (la cariera de la Boulbon). Acestora li se adaugă încă doi artiști străini, proaspăt descoperiți – 
Stefan Kaegi, alături de compania germană Rimini Protokoll, care se folosea de o formă de teatru 
documentar. În Mnemopark, acesta a propus o călătorie inițiatică, într-o Elveție pitorescă, cu un tren în 
miniatură, printr-un peisaj artificial, miniaturizat și el, totul articulat de modul de funcționare al unui 
film de la Bollywood. Un sistem ingenios de mici camere video au permis proiectarea imaginilor pe 
un ecran imens, în spatele unei scene unde evoluau personajele. Spectatorii erau plasați direct în 
mijlocul unei dispute aprinse între real și artificial. Cealaltă revelație a ediției din 2006 a fost Guy 
Cassiers, alături de compania Het Toneelhuis, de la Anvers, printr-o dramatizare a unui roman 
celebru al lui Jeroen Brouwers, Roșu decantat. Spectacolul se concentra pe experiența olandezilor căzuți 
prizoneri între 1943 și 1945 în lagărul japonez de la Tjideng, în Djakarta și miza pe imagini puternice, 
violente, pe excesul de mijloace video, pe zgomotul de fond (mijloacele acestea extreme de expresie 
artistică sunt, deja, o tradiție a teatrului flamand).    

Reconfirmarea în funcție a celor doi directori, pentru un nou mandat, confirmă evoluția 
festivalului și așteptările împlinite ale publicului, așa se face că, pentru ediția din 2007, în curtea 
Palatului Papal se joacă Regele Lear, în regia lui Jean-François Sivadier – un spectacol care readucea un 
autor clasic în spațiul de joc cel mai important al Avignonului, construit pe principiul spectatorului ce 
este parte integrantă a reprezentației. Formula de scenografie, implementată de către regizor, 
împreună cu Christian Tirole, a respectat monumentalitatea curții de onoare și a fost minimală, pentru 
ca actorii să fie elementele principale cu care este mobilat spațiul de joc. Peretele roșu din spatele 
personajelor vine ca o pată de culoare perfect asociată întunericului din jur, contribuind la sugestia 
unui spațiu de joc artificial, al unei scene care este, de fapt, nu castelul, ci istoria. 

Celălalt moment important al ediției din 2007 ni se pare a fi dramatizarea după Joia cea dulce, 
de John Steinbeck, în regia lui Mathieu Bauer. Romanul lui Steinbeck a fost deseori adaptat pe scenele 
europene și întotdeauna a fost un preferat al multor stagiuni, probabil datorită culorii locale 
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inconfundabile și a universului în care evoluează 
personajele. Spectacolul lui Bauer este o versiune 
foarte curajoasă, modernă, a poveștii în care sunt 
angrenate niște personaje pitorești: spațiul de joc 
este definit prin proiecții video, unele personaje 
evoluează în spatele cortinei, dar acțiunile lor pot 
fi urmărite de pe ecrane imense, pe scenă. 
Performanța lui Bauer este incontestabilă, căci, 
alături de actorii de la Sentimental Bourreau, a 
adus în fața publicului de la Avignon un musical 
curajos, ce se înscrie perfect în universul spiritual 

al personajelor din California lui Steinbeck. 
Artiștii asociați ai ediției din 2008, Valérie Dréville și Romeo Castellucci, au avut puterea să 

surprindă publicul prin spectacole proaspete, care au mizat pe nuanțe noi ale universului lor scenic, 
deși nu era prima lor participare la Festivalul de la Avignon. Ca și actriță, Valérie Dréville și-a 
construit o carieră marcată de creațiile multor regizori importanți ai Franței, dintre care cel mai 
apropiat de Avignon era Anatoli Vassiliev. Spectacolul în care a triumfat a fost Partage de midi, jucat 
într-unul din spațiile cele mai reprezentative – cariera de piatră de la Boulbon, într-un cadru care se 
potrivea perfect peste marile teme exprimate de textul lui Paul Claudel: însingurarea omului modern, 
lipsa de comunicare între semeni, experiența războiului, cu toate consecințele sale.  

Regizorul Romeo Castellucci era la fel de atașat de festival, fiind prezent în numeroase ediții, 
folosindu-se de o modalitate de expresie artistică încărcată de sensibilitate, dar și de imagini 
puternice. În aceste tușe a funcționat adaptarea monumentală a Divinei Comedii, transformată în trei 
spectacole diferite, după cele trei părți ale textului lui Dante: Infernul (jucat în curtea Palatului Papal), 
Purgatoriul și Paradisul. Din punctul nostru de vedere, acestea sunt cele mai importante spectacole ale 
ultimilor ani la Festivalul de la Avignon, Castellucci făcând dovada puterii sale remarcabile de a 
construi imagini scenice moderne, adaptate la actualitatea orizontului de așteptare al publicului, dar 
care, în același timp, să se înscrie perfect în universul spiritual și în intențiile autorului textului. De la 
copii de cel mult doi ani, care se joacă într-un imens cub de sticlă, plasat în mijlocul scenei, detașați 
complet de mecanismul teatral al spectacolului, la câini polițiști care atacă violent personajele, ori la 
personaje punk desprinse din cultura filmelor post-apocaliptice, tot ceea ce se petrece în spațiul de joc 
poartă amprenta curajului lui Castellucci. Prin prezența acestei suite de spectacole, credem că se poate 
confirma tendința actuală a publicului festivalului, dar și a criticii de specialitate, deoarece nu s-a mai 
adus în discuție o eventuală demitizare a Palatului Papal prin formula de joc dictată de regizor.  

Christoph Marthaler, regizorul asociat al ediției din 2010 contribuie în mod decisiv la 
implementarea noilor mijloace de expresie artistică în curtea Palatului Papal prin spectacolul 
Papperlapapp, care demontează mecanismul istoric ce a determinat apariția și dezvoltarea conflictului 
politico-religios dintre Filip al IV-lea cel Frumos și Papa Bonifiaciu al VIII-lea, în urma căruia 
Avignonul a devenit reședință papală. Spectacolul lui Marthaler ne interesează mai ales datorită 
complexului de semnificații care îl însoțesc, elaborate scenic în cea mai „clasică” manieră de expresie a 
postmodernismului, explicând tocmai spațiul în care este jucat, într-o interesantă și captivantă 
pendulare între convenție, teatralitate, adevăr istoric și ficțiune.  

În ceea ce privește ediția din 2012 a Festivalului de la Avignon, remarcăm Maestrul și 
Margareta, spectacol regizat de artistul asociat Simon McBurney, tot în curtea Palatului Papal, venind 
să confirme istoria teatrală a acestui topos. Forța spectacolului a rezultat din puterea regizorului de a 
folosi mijloacele tradiționale, chiar artizanale ale teatrului, de sugerare a unor imagini complexe prin 
doar câteva detalii, dar și prin folosirea ingenioasă a scenotehnicii care le va ajuta, de exemplu, pe 
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personajele lui Bulgakov să zboare peste cerul Moscovei. Expresia realistă a celor mai multe scene este 
dublată, evident, atât de dimensiunea metaforică pe care o dictează textul, dar și amplificată de 
proiecțiile unor scene-cheie pe zidurile curții de onoare.   

În încheiere, este necesar să facem câteva precizări din care se va desprinde ceea ce, în 
viziunea noastră, este cea mai importantă identitate a Festivalului de la Avignon: puterea sa de 
adaptare la cerințele publicului, fără a se face apel la nici un compromis în ceea ce privește calitatea 
spectacolelor și anduranța unui fenomen teatral deseori agitat. Evoluția festivalului nu a fost mereu 
liniară, precum a celorlalte două evenimente de același calibru din peisajul european (Festivalul 
Internațional de la Edinburgh și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu), dar momentele 
furtunoase din acest traseu, uneori marcate chiar de scandal (2005), de greve și mișcări de protest 
(2003), ori chiar de violențe de stradă (1968) au fost mereu însoțite de dezbateri publice, de discuții, de 
dialog, ceea ce ni se pare suficient pentru a compensa sincopele și inerentele rupturi. În plus, de 
exemplu, festivalul scoțian beneficiase, încă de la prima ediție, de o direcție precis exprimată de 
Rudolf Bing: reforma societății prin artă și construirea unui mecanism care să contribuie la 
regenerarea unui spațiu urban extrem de ofertant pentru turiști și pentru publicul internațional. În 
schimb, Festivalul de la Avignon a fost construit cu mijloace mult mai modeste, fără o intenție 
programatică, din simpla ambiție de a organiza o „Săptămână de artă”, iar mai apoi o suită de 
spectacole, prin directa implicare a lui Jean Vilar. Deși impactul asupra economiei locale a apărut 
mult mai târziu ca la Edinburgh, de exemplu, Festivalului de la Avignon trebuie să i se recunoască un 
mult mai mare curaj artistic, prin interesul pentru zona experimentală, pentru spațiile 
neconvenționale și pentru dramaturgia contemporană; nu este o instituție care să funcționeze la fel de 
bine, în mecanismele sale interioare, precum cea de la Edinburgh, dar este o adevărată portavoce a 
tendințelor noi în mijloacele de expresie artistică, mereu aliniată la evoluția formelor dramatice în 
peisajul actual al artelor spectacolului. 
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Abstract:  
The study focuses on the Festival d'Avignon and on its impact over the community and the local, as 
well as the international artistic environment. Since its beginning in 1947, the festival has been one of 
the most important of its kind, setting trends in performing arts, while keeping a close contact with the 
mainstream artistic productions. Furthermore, this particular theatre festival has always been a place 
for lively debates, a special ‘agora’, where artists, playwrights and cultural managers face a 
challenging and demanding audience. Throughout the study the author is analyzing the festival’s 
most important managers, the most important performances, as well as the special types of venues the 
event is using. 
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