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MARI AVENTURI SHAKESPEARIENE PE SCENELE  
ROMÂNEŞTI ŞI STRĂINE 

 
 

 
În cadrul celei de-a opta ediţii a Festivalului Internaţional Shakespeare de 

la Craiova (23 aprilie – 1 mai 2012, director: Emil Boroghină), a avut loc Sesiunea de 
shakespearologie, organizată sub egida Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de 
Teatru (AICT). Intitulată Mari aventuri shakespeariene pe scene româneşti şi străine, 
sesiunea a încercat să reconstituie - într-o manieră arheologică - unele dintre aceste 
aventuri, decisive pentru memoria teatrului. Moderatori au fost Prof. univ. dr. George 
Banu şi Prof. univ. dr. Ludmila Patlanjoglu, iar cuvinte de deschidere au rostit Prof. 
univ. dr. Yun-Cheol Kim (Coreea de Sud), Preşedintele AICT, şi criticul de teatru Alice 
Georgescu, Preşedinte AICT - Secţia Română. Au participat invitaţi din Marea Britanie, 
Canada, Franţa, Japonia, Belgia, Grecia şi România.  

Am selectat câteva comunicări susţinute de cadre didactice universitare. 
 
 

 
La deschiderea sesiunii: Alice Georgescu, Ludmila Patlanjoglu, George Banu,  

Yun-Cheol-Kim, Emil Boroghină (foto Naomi Guttman) 
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RICHARD III ŞI CRUCEA NE-IUBIRII 

 

 

Ludmila Patlanjoglu  
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
ludmilaromania@hotmail.com 
 
Abstract: For Mihai Măniuţiu, theatre is “a celebration lived 
in the real, not the imaginary”, it is based on “erotic tension 
between those who create it".  The actor can become – the 
director says – a “therapist” for the spectator, trough the 
“unpredictable energies, multiple possibilities for 
sublimation” implied by an erotic relationship. “Richard 
III”, masterpiece of the Odeon Theatre, with Marcel Iureş, 
offers an original exegesis on the Shakespearean universe, 
illustrating the director's poetic supported by performances 
and books. 
Keywords: Shakespeare, Richard III, Mihai Măniuţiu, 
Marcel Iureş, Teatrul Odeon, the Wolf-man  

 
“Cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi  

Dumnezeu rămâne pentru el.”      
Ioan 4, 16 

 
Pentru Mihai Măniuţiu teatrul e “o sărbătoare trăită în planul realului, nu al 

imaginarului”, se fundamentează “pe tensiuni erotice între cei care îl fac”. Astfel, 
actorul poate să devină - declară regizorul - şi “un terapeut” pentru spectator, prin 
“energiile imprevizibile, multiplele posibilităţi de sublimare” pe care le presupune o 
relaţie erotică. Prin întâlnirea cu Shakespeare şi câţiva actori fetiş, charismatici, ca Gina 
Patrichi, Anton Tauf, Marcel Iureş, în spectacole antologice precum “Scorpia 
neîmblânzită”, “Antoniu şi Cleopatra”, “Richard III”, “Richard II”, Măniuţiu trăieşte 
plenar, cu intensitate, relaţia erotică cu teatrul.   
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Teatrului Odeon are un fior de oroare sacră. Un hău negru (decoruri: Constantin 
Ciubotariu), irizat de lumină şi sfâşiat violent de focul torţelor, creează o atmosferă 
ireală. Guarzii, în costume de samurai somptuoase (modelul regizorului este filmul lui 
Kurosawa “Tronul însângerat”), curteni îmbrăcaţi în vestminte bogate, în culori 
sângerii şi aurii (realizate de Doina Levintza) compun rafinate basoreliefuri umane. 
Muzica lui Marius Popp le exacerbează pulsaţiile interioare. Se creează un mediu al 
tensiunilor paroxistice, în care tronează seducătorul Richard – Marcel Iureş. O siluetă 
ca o flacără coborâtă parcă dintr-o pictură de El Greco. Faţa, glasul, mişcările suple de 
felină traduc uimirea, dezgustul, cruzimea, violenţa, durerea, revolta, disperarea, 
resemnarea mută.  

Marcel Iureş carnalizează actorul pe scena istoriei. “Boala imaginii, care-i boala 
histrionului”, cum notează regizorul în volumul “Redescoperirea actorului”, se 
acutizează în acest decor hiperbolic. Richard cel “în strâmbă alcătuire zămislit şi jefuit 
la chip de firea hoaţă”, devenit cabotin, va practica “exhibiţionismul delirant”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 “Richard III” oferă o originală exegeză asupra universului shakespearian, 

ilustrând poetica regizorului, susţinută prin spectacole şi cărţi. Montarea capodoperă a 
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Richard al III-lea, regia Mihai Măniuţiu, Teatrul Odeon 

 
Demonizează lumea prin joc, în patima travestiuriulor - ucide, ţese intrigi, 

înlătură tot ce-i stă în cale. O face cu ură rece sau cu plăcere estetică. Libertatea sa este 
absolută, pentru că nu iubeşte pe nimeni. Işi sărută victimele cu inocenţă, jucându-se 
cu cadavrele lor. E un mod de a-şi forţa absurdul vieţii, de a-şi provoca destinul tragic, 
care l-a privat de dragoste şi putere. Sadismul are şi un fond ontologic. Mihai Măniuţiu 
sugerează că nefericirea lui Richard e un semn al păcatului originar, prin care s-a trecut 
de la antropos la andros, apoi la cădere, odată cu aflarea Binelui şi a Răului. Eroul este 
frustrat de jumătatea pierdută. O imagine leitmotiv ilustrează această latenţă atavică  
a naturii sale. Omul-Lup, un personaj inventat de Măniuţiu ca alter-ego al lui Richard 
(întruchipat remarcabil de Marius Stănescu), încarnează nu numai porniri ancestrale 
ale instinctualului din om. Când îşi dă jos masca, are chip de femeie.  
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Jocul preferat al lui Richard cu prietenul său de comploturi, Buckingham (Radu 

Amzulescu), este cel cu merele, pe care le mănâncă împreună cu o voluptate senzuală. 
Muşcând din fructul oprit, Richard alege şi devine o personificare a Răului luciferic. El 
va face ravagii, contaminând simultan - dinăuntru şi din afară - pe cei din jur. “Morbul 
Gloucester” exercită asupra lor o dominaţie tiranică. În imperiul de crimă şi sânge, ei 
trăiesc stări de agonie şi extaz. Simt atracţie şi repulsie. Asistăm la felul cum Raiul pe 
care îl au înăuntru se transformă în Iad.  

 Pe Richard, Narcis diabolic, vanitatea histrionică îl goleşte curând, îl face să îşi 
vadă vidul interior. Îl face să îşi simtă “embrionul originar”, de “ţărână şi spută”. Are 
revelaţia că, pentru a supravieţui pe scena vieţii, are nevoie, printre spectatorii săi, de o 
privire încărcată de har, adică de iubire. Şi cum nu o mai află nici în el însuşi, îşi 
acceptă moartea: “Pieri-voi, căci nu mă iubeşte nimeni! / Şi dacă mor, nu mă va plânge 
nimeni! / Şi de ce-ar plânge dacă nici eu / În mine, pentru mine n-aflu milă?”  

Richard III, în viziunea lui Măniuţiu – Iureş este un recviem al fiinţei umane în 
care omul-Dumnezeu se înfruntă cu Dumnezeul-om. În final, eroul este înfrânt de 
marile păcate: mândria minţii şi mândria inimii. Hulind numele Domnului şi alergând 
după slava deşartă, nu reuşeşte să ajungă la smerita cugetare. Se lasă copleşit de 
întristare şi deznădejde.  

În acest balet ucigaş care este spectacolul, în acest joc cu moartea, angajamentul 
psihologic al lui Marcel Iureş – Richard este maxim. Energia iradiată este magnetică. 
Regizorul vizează un impact al personajului cu publicul – nu numai cerebral, ci şi 
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emoţional şi visceral. Forţând limitele, stabilind o relaţie de excepţie cu rolul, Marcel 
Iureş realizează o mare creaţie, care îl propulsează în categoria marilor actori 
shakespearieni. În urma turneului în Marea Britanie, critica mondială acordă montării 
Premiul pentru cel mai bun spectacol străin, apelativele din presă fiind la superlativ: 
“magnific”, “un triumf”, “un Richard antologic”. 

Meditând la lucrul cu regizorul care i-a marcat tehnica şi inspiraţia, 
desăvârşindu-i cariera artistică, Marcel Iureş mărturiseşte: “... a însemnat un regim de 
forţă, în care m-am antrenat extraordinar, având un jocheu extraordinar, care e Mihai 
Măniuţiu.” 

La rândul său, analizând performanţa de excepţie a actorului său fetiş, 
regizorul notează: “Marcel Iureş se dedică jocului cu fervoarea celui dispus să vadă în 
podiumul scenei şi în aria lui de semnificaţii - nu copia, nu reproducerea sau oglinda 
unui fragment al lumii şi al societăţii, ci unul din centrele lor autonome, generatoare de 
sens şi energie.” 

Şi astfel, relaţia actor – personaj, stigmatizată de crucea ne-iubirii, devine 
expresia celui mai puternic erotism actor – regizor – spectator. Senzaţia după întâlnirea 
cu Măniuţiu – Iureş este că substanţa şi energia lor vitale au ajuns în noi şi am devenit 
altcineva. Ca într-o exorcizare. 

 

 

 

Ludmila Patlanjoglu este teatrolog, istoric şi critic de teatru. Profesor universitar 
doctor, Director al Departamentului Studii teatrale, conducător ştiinţific de doctorat la 
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“ Bucureşti. 
Membru în Comitetul Executiv al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru A.I.C.T / 
I.A.T.C. (2001-2008). Preşedinte A.I.C.T – Secţia Română (1999-2008). Membru în board-ul 
revistei „Critical Stages” a A.I.C.T. Director al Festivalului Naţional de Teatru „I. L. 
Caragiale“ (ediţiile 2002, 2003) şi director al Congresului Mondial al Criticilor de Teatru, 
organizat la Bucureşti, noiembrie 2003. Iniţiator al Proiectului „Thalia – Premiul Criticii 
Mondiale“ (trofeu realizat de scenograful Dragoş Buhagiar). Distincţii: Premiul Criticii 1997 
(La vie en rose cu Clody Bertola, Ed. Humanitas); Premiul UNITER 2004 (Regele 
Scamator Ştefan Iordache, Ed. Nemira); Premiul UNITER pentru întreaga activitate 2010; 
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Artă Târgu Mureş; Ordinul Meritul Cultural în 

Grad de Cavaler 2004 („Pentru activitatea pusă în slujba promovării artei şi culturii 
româneşti peste hotare”), acordat de Preşedinţia României.  
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Richard al III-lea, regia Mihai Măniuţiu, Teatrul Odeon 
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“VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ” 
UN TRIPTIC AL ARTEI POETICE REGIZORALE DUPĂ 1989 

 

Maria Zărnescu 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
maria_zarnescu@hotmail.com  
 
Abstract: 

A Midsummer Night's Dream is a true "milestone" 
for any director. Its modern story begins in the `70s, 
with Peter Brook's production, reference for the 
rediscovery of the spirit and contemporary aspect of 
the play. Performed during the tour in Bucharest, the 
play overwhelmingly influenced the Romanian 
directing movement. After 1989, it was a reference 
point for three leading national artists from different 
generations: Liviu Ciulei (Bulandra, 1991), 
Alexandru Darie (Comedy Theatre, 1990) and Felix 
Alexa (National Theatre, 2003). The conference 
presents three symbol-productions of the post-
revolution poetic directing art and the relation to Brook's performance. 
 
Keywords: Shakespeare, A Midsummer`s Night Dream, Liviu Ciulei, Alexandru Darie, Felix 
Alexa 
 

Feerie cu zâne şi spiriduşi, piesă scrisă la comandă pentru o nuntă aristocratică, 
text cu aluzii politice, joc al dragostei şi al întâmplării, investigaţie psihanalitică – sunt 
doar câteva dintre etichetele aplicate “Visului unei nopţi de vară”. O piesă ca o piatră 
de încercare pentru orice regizor. Sau, în limbaj contemporan, un “must”... Aflat într-
un necontenit balans cu realitatea, visul devine emblemă poetică. Graniţele dintre lumi 
dispar - ca prin vrajă, ziua pare noapte la adăpostul pădurii, iar Binele se poate lesne 
confunda cu Răul. În noaptea iluziilor esenţiale, temele şi nivelurile fabulei se întreţes, 
acţiunile se întretaie, se oglindesc şi se re-oglindesc într-un etern dublu al teatrului. 

Povestea modernă a “Visului unei nopţi de vară” începe în anii ’70, cu 
producţia lui Peter Brook de la Royal Shakespeare Company, un reper pentru 
redescoperirea spiritului piesei şi a contemporaneităţii sale. Teoretician al spaţiului gol, 
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regizorul a reeditat în decorul spectacolului nuditatea scenei italiene, o cutie albă, fără 
tavan şi peretele dinspre public. Tărâmul magic devine arenă pătrată de circ, în care 
zânele şi spiriduşii evoluează la trapez. Prezentat în turneu la Opera Română din 
Bucureşti, spectacolul a influenţat covârşitor mişcarea regizorală românească. Dar 
acesta nu venea pe un teren arid. Într-o altă cheie, Vlad Mugur montase la Teatrul 
Naţional din Cluj “Un vis în noaptea miezului de vară”. Atmosfera era marcată de 
muzica de jazz compusă de Pascal Bentoiu şi interpretată de o formaţie dirijată chiar de 
compozitor. Iar turneul de succes la Florenţa a asigurat dialogul atât de necesar cu 
lumea. Totul pare să se desfăşoare ca un fum al somnului, în care surâsul şi sensibilitatea se 
contopesc într-o lirică pură – nota gazeta “La Nazione” în aprilie 1970.  
 
Feeria nu mai este ce a fost odată... 

 

După 1989, Liviu Ciulei a reprezentat o imagine vie a tradiţiei teatrului de artă 
în România. La revenirea în ţară, pune în scenă “Visul unei nopţi de vară” la Teatrul 
Bulandra din Bucureşti, unde este şi Director Onorific. Se mai întâlnise cu piesa de 
câteva ori în viaţă. Prima dată - ca actor debutant în rolul Puck, într-un spectacol din 
1946 al Teatrului Odeon. Mărturisea că nu a înţeles deloc textul... La fel de autocritic, 
considera că în anii ’60 a realizat una dintre cele mai urâte scenografii ale sale pentru o 
producţie a Naţionalului ieşean... Iniţial “prizonier” al “Visului” lui Brook, iese de sub 
vraja acestuia în anii ’80, când montează piesa la Guthrie Theatre din Minneapolis. Iar 
critica de peste ocean îl compară cu Giorgio Strehler - pentru fantastica sa magie. 
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În 1991, la Teatrul Bulandra, se detaşează de varianta americană, printr-o 
producţie mult mai senină şi mai plină de bucurie. Spre deosebire de Brook, unde “visul” 
se proiecta pe un alb neutral, Ciulei optează pentru un roşu adânc, o culoare puternică, 
a senzualului şi erotismului, lucrând asupra simţurilor. Roşu – ca stare de excitare 
prenupţială şi tainice porniri tinereşti în timpul evadării în natură.  

În spaţiul sălii “Toma Caragiu” creează o stranie insulă: la mijloc - o podea 
pătrată, lucioasă, pe care oamenii şi duhurile păşesc cu tălpile goale, în fundal - o 
cortină de gratii echidistante, mobile, prin care intră şi ies personajele, în avanscenă - 
masa albă de nuntă, dar şi loc al disputelor. O platformă suspendată, transparentă, 
luminată cu becuri de neon urcă şi coboară, devenind, pe rând, patul de flori al crăiesei 
zânelor, locul de observaţie a priveliştilor terestre sau scena de joc a meşteşugarilor 
actori amatori. Văluri albe se învolburează sub fulgere, într-o mişcare unduitoare, 
creând spaţii izolatoare, cupole sau clopote translucide. Întregul cadru e dominat de 
discul uriaş al lunii. Iar laitmotivul muzical al nopţii se insinuează evanescent şi se 
recompune la nesfârşit într-un adevărat poem scenic. 

 

Oana Pellea şi Marcel Iureş în “Visul unei nopţi de vară”, regia Liviu Ciulei 

10



Concept vol 4/nr 1/2012                                                                                                     Research 

 

Dar feeria nu mai este ce a fost odată: decorul e sângeriu, costumele albe ale 
muritorilor contrastează cu cele negre ale spiritelor. Puck apasă cu brutalitate floarea-
eşarfă pe ochii celor vrăjiţi, până şi vinul roşu se varsă ameninţător din pocale. Mai ales 
scenele dintre îndrăgostiţi sunt crude, aproape violente, un du-te vino continuu de 
ceartă şi împăcare. Ţinuta războinică a reginei amazoanelor este arsă pe o tavă cu 
jăratic şi înlocuită cu o rochie de voal alb, semn al purităţii. Relaţiile dramatice din cele 
patru cupluri aduc în discuţie rolul dominant al bărbatului în civilizaţia actuală. 
Feminitatea agresată şi războiul sexelor riscă să compromită echilibrul lumii şi iluzia 
fericirii. Visul şi erosul în care se refugiază personajele pot fi capcane, unde omul e 
pândit de eroare.  

Textul - în traducerea poetei Nina Cassian - este plămada din care regizorul şi 
actorii transformă repetiţiile într-un adevărat laborator de analiză a dragostei. Cheia 
comică, ironică şi, mai ales, auto-ironică se regăseşte atât în figurarea cuplurilor de 
îndrăgostiţi, cât şi în patosul sextetului de meşteri histrioni de ocazie. Transfigurarea se 
petrece cu patimă ludică, ducând la performanţe actoriceşti remarcabile. Victor 
Rebengiuc (în Bottom/Culea Fundulea), Oana Pellea, Manuela Ciucur, Marcel Iureş şi 
Răzvan Vasilescu (în rolurile tinerilor îndrăgostiţi) creează personaje emblematice, cu 
nuanţe subtile. Spiriduşul Puck este frate bun cu Ariel. Cu faţă şi comportament de 
copil, cu ochi mari, rotunzi şi gesturi imprevizibile, Anca Sigartău se răzvrăteşte leneş 
şi melancolic împotriva stăpânului cel feeric, luându-şi spectatorii drept aliaţi. 

 
Oglinda triplă a cabinei de teatru 

 

Însă “Visul” lui Ciulei nu a fost primul 
din “lumea nouă”. Chiar în 1990, piesa este 
montată la Teatrul de Comedie din Bucureşti de 
către unul din foarte tinerii regizori de atunci. 
Dacă la Ciulei scena devenea în final un spaţiu 
solar, al siguranţei, un spaţiu privilegiat al 
împăcării şi luminii, la Alexandru Darie feeria 
capătă alte conotaţii. Devine un spectacol 
despre manipularea omului, marionetă în mâna 
destinului.  

 
Florin Anton, Magda Catone,  

Marian Râlea şi Aurora Leonte în “Visul unei nopţi de 
vară”, regia Alexandru Darie 
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Scenograful Puiu Antemir imaginează un spaţiu tensionat. Deschis şi închis 
totodată. Rotund. Un bâlci părăsit. O arenă acoperită de nisip, materie vie. Apa, aflată în 
centru, ochi, oglindă, imagine a minciunii şi erotismului. Focul, izbucnind neaşteptat şi de 
peste tot, semn al puterii şi al intimităţii. În aer, flutură pânze rămase de la un fost cort, 
brăzdate de semne zodiacale, de simboluri naive.  

Spaţiul pare destinat unei lumi colorate şi colosale, în care se întâlnesc poveşti şi 
destine paralele. Nu întâmplător, rolurile Theseu şi Oberon, respectiv Hippolyta şi 
Titania, aparţin aceluiaşi actor/actriţă. Mai mult: Alexandru Darie suprasolicită această 
opţiune. Ducele Atenei, craiul zânelor, dar şi dulgherul Peter Quince vor fi jucaţi de 
unul şi acelaşi actor (Şerban Ionescu), iar oglinda în care se reflectă cele două lumi 
(muritorii şi spiritele) devine triplă, ca într-o cabină de teatru. Regăsim aici influenţa 
“Visului” lui Brook. De altfel, după turneul din Marea Britanie, însuşi Michael 
Billington compara în “The Guardian” cele două viziuni regizorale.  

Puck (în interpretarea lui Petre Nicolae) nu mai este rudă cu Ariel, ci se apropie 
mai mult de Caliban, silen greoi sau clovn de coşmar. Foarte tineri pe atunci, Magda 
Catone, Aurora Leonte, Florin Anton şi Marian Râlea fixează patru tipologii de 
îndrăgostiţi, contrazicând parcă interşanjabilitatea teoretizată de Jan Kott. Eroii se 
fugăresc, se hârjonesc, dar dincolo de agitaţia iubirii magia dispare treptat. Din fostul 
cort - “căruţă cu paiaţe” nu mai rămân decât marionetele coborâte din înaltul circului, 
ca dintr-o spânzurătoare. Cadrul feeric devine construcţie de mucava. Destinul şi-a 
atins scopul. Şi nici măcar ritualul de purificare în ochiul de apă din scenă nu ne mai 
poate salva. 
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Luna şi Puck 
 

La rândul lor, cele două producţii au marcat spectacologia românească, 
devenind o sursă de reflecţie pentru următoarele generaţii de regizori. Felix Alexa 
mărturisea că, în montarea din 2003, la Teatrul Naţional din Bucureşti, nu avea cum să 
le ignore. În acelaşi timp, a încercat să le uite.  

Dar punctul de pornire al lecturii pare a fi tot Brook. Căci Alexa se aventurează 
a monta Shakespeare odată cu convingerea că a găsit acei actori capabili să convertească 
materia scrisă a textului în materie vie pe scenă. Spectacolul lui este, prin excelenţă, unul al 
actorilor. Şi în “Visul” său, linia dintre cele două lumi suverane este foarte fină. Din 
nou, Oberon şi Theseu, Titania şi Hippolyta sunt roluri ce îşi împart interpretul. Linia 
de demarcaţie se îngroaşă însă puternic la apariţia meşteşugarilor, într-un dezechilibru 
voit ilar. Nu şi tuşele cu care sunt desenaţi, la fel de precise precum restul detaliilor, 
redând şase eroi comici veniţi dintr-o contemporaneitate – paradoxal – atemporală. 

Cu toţii evoluează într-un spaţiu minimalist, esenţializat la maximum, decorul 
Dianei Ruxandra Ion, creat pentru sala “Liviu Rebreanu”. În fundal: un şir de spaliere – 
pădure şi palat deopotrivă. Pe podea: plastic lucios şi un mic podium transparent din 
plexiglas, în pantă alunecoasă, prilej de efecte comice pentru reprezentaţia meşterilor. 
Actorii au ca sprijin lumina, personificată de lună. Razele ei pătrund prin spaţiile 
echidistant-orizontale ale fundalului, se strecoară prin transparenţa rampei şi se lovesc 
apoi de luciul podelei, în multiple nuanţe, extrem de precise.  
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Luna controlează visul, dar 
până şi ea are un stăpân: pe Puck. 
Purtător de cuvânt al autoironiei lui 
Shakespeare, spiriduşul devine şi 
emblema ironiei lui Alexa. Singur îşi 
decupează semiluna din hârtie şi o 
înalţă pe boltă. În final, tot el evadează 
din magicul scenei, mototolind-o şi 
aruncând-o ghemotoc, în public. Iluzia 
a fost denunţată. Supranatural parcă în 
mişcări, Marius Manole construieşte 
un Puck aproape ubicuu, care deschide 
şi închide povestea scenică, însoţit de o 
temă muzicală exotic-misterioasă. De 
altfel, statut de personaj capătă şi 
muzica, precum lumina. Relaţiile 
dramatice dintre cele patru cupluri se 
dezvoltă pe ritmurile tangoului lui 
Piazzolla, iar aria măgărească a 
ţesătorului Fundulea devine arie 
mozartiană în interpretarea Mariei 
Callas. 

Marius Manole – Puck – “Visul…”, regia Felix Alexa 
 

Trei vise ale “Visului”... Trei regizori din trei generaţii diferite. Mă întreb dacă 
şi care dintre aceste montări va avea suficientă forţă cât să înlocuiască spectacolul lui 
Brook. Într-o posibilă carte a tinerilor creatori români aflaţi în căutarea visului...  
 
Maria Zărnescu este absolventă a UNATC “I.L.Caragiale” Bucureşti – Facultatea de Teatru, 
Secţia Teatrologie. Din 2010 este profesor asociat la Departamentul de Studii teatrale din 
UNATC şi doctorand al Şcolii de Estetică, teorie, pedagogie şi istorie a teatrului, cu teza 
intitulată “De la piesa de teatru la musical.” Din 2003 scrie cronică de teatru, studii, eseuri, 
cronică muzicală în revistele “Critical Stages”, “Yorick”, “Teatrul AZI”, “Concept”, 
“Theatron” şi “Time Out Bucureşti”. În perioada 1992 – 2009 a lucrat în presa audio-vizuală 
şi în producţia de evenimente: Director de Programe Radio InfoPro, Director de Reţea Radio 
Contact Romania, Director Executiv MediaFest/MediaPro, redactor-colaborator TVR 1. 
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«HAMLET» ÎN REGIA LUI ANTOINE VITEZ 

Paris, Théâtre National de Chaillot, 1982 
Traducere: Claudiu Cicic 

 

 

Monique Borie 
Institutul de Cercetări în Studii Teatrale  
Universitatea Sorbonne Nouvelle, Paris 
monique.banu-borie@univ-paris3.fr 
 
Abstract: Hamlet, directed by Antoine Vitez to Théâtre 
National de Chaillot din Paris (1982), is part of a larger 
project, through which the director defines his vision of 
theater. He sees in Shakespeare's play an outline of all 
possible situations of History and from Family. From 
here - the option to an empty stage, as a mental space, a 
white sheet where only bodies and voices of actors draw 
scenery. In his view, drama allows the dead to return 
with us, provided that they embody. And if the 
sovereignty of this art is the ability to represent te non-
representable, the embodiment of the ghost it`s becoming 
his directing translation. 
Keywords: Shakespeare, Hamlet, Antoine Vitez, Théâtre National de Chaillot  

 
Hamlet în regia lui Antoine Vitez face parte dintr-un proiect mai larg. Montat 

pentru stagiunea 1982-1983, spectacolul poate fi înţeles ca parte a unui program mai 
amplu pe care regizorul şi-l propusese în încercarea de a explora anumite dimensiuni 
care defineau, în viziunea sa, esenţa teatrului. Pentru spectacolul său, alege să 
folosească scena nudă, concepută mai degrabă ca un spaţiu mental, ca o pagină albă pe 
care corpurile şi vocile actorilor vor desena singure. Prin această alegere, Vitez 
revendică moştenirea unei întregi tradiţii teatrale, a unei familii de teatru – termen 
inventat de el, şi care se referă la întoarcerea la origini, amintindu-i pe tragedienii greci, 
pe Gordon Craig, Copeau şi Shakespeare. Trebuie precizat că, odată cu Vitez, scena 
goală devine parte a structurii scenei italiene, care funcţionează pe principiul 
frontalităţii şi perspectivei. Perspectiva accentuează profunzimea, o profunzime care 
poate fi redusă uneori, permiţând un joc complex de apropieri şi depărtări. Pentru a 
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decupa spaţiul, Vitez introduce în anumite momente cortina, simbol al teatrului à 
l’italienne, mai ales pentru scena dormitorului reginei şi a uciderii lui Polonius. 

Scena, în totalitate golită de accesorii şi recuzită, din care se desprind corpurile 
actorilor, îi permite lui Vitez să-şi exprime viziunea sa asupra textului shakesperian. El 
vede în Hamlet o purificare a tuturor situaţiilor posibile ale Istoriei şi ale Familiei, o 
piesă care, conform propriei formulări, ,,naşte un joc al eşecurilor”. Tocmai acest 
invariabil îl intereseaza pe Vitez. În consecinţă, ,,nu este nevoie - spunea el - să căutam 
prea aproape de noi. Totul este deja în derulare”. De aceea, ,,organismul tragediei” şi 
,,natura poemului" nu sunt actualizate. În esenţa sa, situaţia lui Hamlet se aseamănă cu 
cea a Electrei sau a lui Oreste. Ca şi Electra, Hamlet asistă la spectacolul adulterului şi 
al uzurpării. Şi, pentru a intensifica violenţa, Hamlet este martor la spectacolul dublei 
uzurpări: al corpului mamei şi acela al tronului.  Pentru a evidenţia acest detaliu, Vitez 
propune pentru rolul lui Claudius un actor tânăr, fiind primul regizor care a făcut 
această alegere, ulterior fiind imitat de nenumărate ori. 

 

 
“Hamlet”, regia Antoine Vitez 

 
 

16



Concept vol 4/nr 1/2012                                                                                                     Research 

 

 
 Metaforă a unui invariabil al tragediei familiale şi naţionale, Hamlet îi inspiră 

lui Vitez şi o metaforă despre natura Teatrului. Modul în care tratează secvenţa 
teatrului în teatru este cu totul semnificativ, chiar de două ori semnificativ. Maniera 
neobişnuită în care dispune personajele curţii ce asistă la spectacolul organizat de 
Hamlet – în avanscenă, văzuţi din spate, face din aceştia dublul nostru, al spectatorilor. 
Pentru spectatori nu mai este important să vedem ce apare pe chipul lui Claudius, ci să 
asistăm, o dată cu el, la o reprezentaţie în care ni se va dezvălui rolul esenţial al 
limbajului. Într-adevăr, Vitez împărtăşeşte punctul de vedere al introspecţiilor lui 
André Green în ceea ce priveşte dublarea scenei de teatru în teatru: întâi pantomimă, 
apoi piesă vorbită. La propriu şi la figurat, pantomima nu spune nimic, iar Claudius nu 
va reacţiona la această pantomimă. Fără puterea limbajului, teatrul nu poate avea 
impact asupra spectatorului.  

Pentru Antoine Vitez teatrul se defineşte ca un spaţiu în care limba şi cuvântul 
,,lucrează”. Şi pentru această montare cu Hamlet, a acordat o mare importanţă 
traducerii. A făcut o nouă versiune. Interesant a fost că scopul lui Vitez nu era acela de 
a actualiza textul, ci de a-l subordona muncii cuvântului, atât de esenţial pentru el. 

Spaţiul gol al scenei abstracte, oferit corpurilor şi vocilor actorilor, ca şi puterea 
cuvântului, au reprezentat cele două accente valorificate în momentul montării sale cu 
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Hamlet. Dar aceste două mize nu trebuie să ascundă o miză şi mai importantă: cea a 
,,ireprezentabilului” şi importanţa majoră a figurii fantomei. 

Trimiterea la Gordon Craig nu se realizează numai prin scenografia lui Yannis 
Kokkos, ci este afirmată şi prin reprezentarea fantomei. În momentul în care duce 
spectacolul în turneu la Chaillot, Vitez publică în jurnalul teatrului un interviu 
fundamental, un capitol dintr-un studiu consacrat problemei ,,ireprezentabilului”. 
Această mărturisire a sa are ca titlu „Întruparea fantomelor”. Abordând problema 
ireprezentabilului în raportul său cu invizibilul - pe care teatrul trebuie să îl facă vizibil 
- Vitez subliniază că fantoma lui Hamlet stă la originea tuturor reflecţiilor sale, chiar şi 
înainte să viseze a pune piesa. Reaminteşte că a văzut, de-a lungul experienţei sale, 
toate posibilele modalităţi de a soluţiona reprezentarea fantomei lui Hamlet: de la a nu 
se auzi decât o voce din off, sepulcrală bineînţeles, la optarea pentru o rază de lumină... 
Toate aceste soluţii, după Vitez, evită dificultatea, ocolesc provocarea şi, prin urmare, 
trădează vocaţia teatrului însuşi. 

„Dar, spune Vitez, suveranitatea teatrului înseamnă exact a putea reprezenta 
ireprezentabilul, adică a întrupa fantoma.” Vitez respinge ca fiind o abordare greşită 
ideea interpretării fantomei ca o proiecţie a nevrozelor lui Hamlet sau ca pe o proiecţie 
a amintirilor sale, altfel spus a considera fantoma doar ca o fantasmă a lui Hamlet 
însuşi. Avem de-a face în Hamlet cu o fantomă teologică: „Dacă regina nu o vede este 
pentru că păcatul o orbeşte şi pentru că doar o conştiinţă curată poate vedea”, e de 
părere Vitez. Prin piesa de teatru, spectatorul poate să îşi dea seama de orbirea reginei. 
Ceea ce este în joc nu este psihologia lui Hamlet, ci prezenţa morţilor printre noi. 
Insistând pe cuvântul lui Sofocle în Electra: ,,sunt vii morţii închişi în pământ”, Vitez 
propune o nouă definiţie a teatrului, văzut ca un dialog cu morţii. 

„Teatrul, spune el, permite cu adevărat morţilor să intervină şi să dialogheze cu 
noi, cu condiţia să îi încarneze. Dacă aceşti morţi sunt prezentaţi doar prin aport tehnic, 
ca şi fantasme, sau dacă, de teamă, nu sunt reprezentaţi deloc, atunci Teatrul nu îşi face 
cu adevărat treaba. Datoria teatrului este aceea de a învia morţii culcaţi în pământ. „Şi 
confesiunea se termină cu necesitatea confruntării ireprezentabilului, încheind cu 
formula împrumutată personajului Hamlet însuşi: „Să înfruntăm semnele!” 

În regia sa, întruchiparea fantomei insistă pe o dublă abordare, aceea a mişcării 
corpurilor şi a vocii, cele două fiind inseparabile şi înscriindu-se împreună într-o 
veritabilă compoziţie ritmică. Ritmul mişcărilor bazate pe lentoare, introducea un alt 
raport între corpurile actorilor şi gravitaţie. Fantoma întrupată avansa, totul părând 
într-o relaţie stranie cu spaţiul, cu aerul. Corpul fie evolua între gravitaţie şi 
nongravitaţie, fie era într-o tensiune dictată de greutatea unui corp viu în contrapunct 
cu lejeritatea unei forme fantomale, sprijinit de o subtilă atenţie pentru voce şi 
respiraţie. A dorit să se audă un minim de voce, dar într-o manieră perfect audibilă. 
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Astfel se crea forţa apariţiei unui mort viu, un personaj cu totul aparte, cu un rol central 
în acţiune.  

Vitez face fantoma să iasă de sub scenă, dar în avanscenă ca să-o vedem 
apărând cu spatele. Apoi o face să traseze pe scenă o lungă diagonală pe care, la 
sfârşitul spectacolului, se regăseau aşezaţi toţi morţii, conform deznodământului piesei. 
Diagonala fantomei, indiciu prin excelenţă al forţei prezenţei sale în spectacol, dă 
greutate acţiunilor şi este una din ideile-cheie ale regiei lui Antoine Vitez. 

 
Monique Borie este Profesor Emerit la Institutul de Studii Teatrale din Universitatea 
Sorbonne Nouvelle, Paris. Specializată în antropologie teatrală, a publicat studii dedicate 
marilor figuri ale teatrului secolului XX, dintre care Peter Brook şi Jerzy Grotowsky. Două 
dintre aceste cărţi au fost traduse şi în limba română şi publicate la Editura UNITEXT: 
“Antonin Artaud. Teatrul şi întoarcerea la origini” (Ed. Gallimard) şi “Fantoma sau Îndoiala 
teatrului” (Ed. Actes Sud). 
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LEPAGE LA WENDAKE: O “FURTUNĂ” ÎN AER LIBER  
Traducere: Claudiu Cicic 

 

 

Michel Vaïs 
Secretar General al Asociaţiei Internaţionale a 
Criticilor de Teatru 
michelninovais@gmail.com   
 
Abstract: For its third staging of the Storm, 
Robert Lepage has decided to work in the open, in 
a site in the heart of a forest, part of the Indian 
village of Wendake, near Quebec City. It 
highlights some links between Shakespeare and 
the Huron Wendat, through the great English 
actor Edmund Kean, who spent a year in this Indian village in 1825. 
Résumé: Pour sa troisième mise en scène de la Tempête, Robert Lepage a décidé de travailler en 
plain air, dans un site au cœur d’une forêt, qui fait partie du village indien de Wendake, près de 
Québec. Il souligne certains liens entre Shakespeare et les Hurons Wendat, par l’entremise du 
grand acteur anglais Edmund Kean, qui a passé un an dans ce village indien, en 1825. 
Keywords: Shakespeare, The Tempest, Lepage, indiens, open-air, Edmund Kean 
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“Furtuna”, regia Robert Lapage, foto Renaud Philippe 
 Robert Lepage a devenit o omniprezenţă pe scenele din Québec, în 2011 

regizorul doborând un record: în două luni - de la jumătatea lunii mai până la 
jumătatea lunii iulie - publicul din Montreal şi Québec a putut să vadă nu mai puţin de 
şase dintre producţiile sale: o nouă versiune a spectacolului Lipsynch, un maraton 
teatral de aproape nouă ore – o meditaţie despre cuvânt şi vorbire (Carrefour 
International de Theater, Québec), opera Le Rossignol et autres fables realizată pentru 
primul Festival de Operă din Québec, Totem (ultimul spectacol al Cirque du Soleil, la 
Montreal), Inelul nibelungilor  (opera lui Wagner, produsă la Opera Metropolitană din 
New York şi difuzată într-un program de proiecţii culturale), Moulin à Images – un 
spectacol gigantesc cu proiecţii în vechiul port al Québec-ului, şi Furtuna de William 
Shakespeare montată la Wendake unde s-a jucat toată luna iulie 2011. 

Wendake este o  rezervaţie indiană, o suburbie a oraşului, aflată la douăzeci de 
minute de mers cu maşina de centrul Québec-ului. Aici trăiesc şi azi băştinaşi huronne-
wendat. Robert Lepage deţine o proprietate nu departe de aici, pe malul râului Saint-
Charles. În urmă cu doi ani văzuse indieni-băştinaşi participând la un ritual cu jocuri 
pe apă, cu canoele lor. Astfel i-a venit ideea să creeze un spectacol inedit, o 
„canoegrafie” - o coregrafie pentru oameni şi canoe. 
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În 2011 a decis să monteze pentru a treia oară în cariera sa, Furtuna de 
Shakespeare. De data aceasta spectacolul a fost ridicat în jurul tradiţiei Wendake, 
împrumutând obiceiuri amerindiene şi folosind ca scenă întreg spaţiul rezervaţiei 
Wendake. A fost pentru prima dată când Lepage a montat în aer liber. 

Anul trecut, când i-am transmis invitaţia de a participa la festivalul 
internaţional de teatru de la Craiova cu această producţie, Lepage mi-a explicat că 
spectacolul era intransportabil. Fusese conceput într-un amfiteatru natural, sub cerul 
liber, la Wendake, pe o scenă din bârne din lemn. Luminile animau un spaţiu care 
abunda de creaturi sălbatice, târâtoare sau suspendate în aer, în timp ce coloana sonoră 
asigurată era compusă din muzică şi zgomote naturale. 

Lepage a fost inspirat făcând referire la cultura huronne-wendat, evocând în 
spectacolul său colonizarea insulei de către Ducele de Milan. El nota, în filele 
programului de sală, că Wendake înseamnă „insulă” în limba huronnă şi că 
Shakespeare scrisese textul pe la 1610, puţin după fondarea Québec-ului (1608). 

Lepage a folosit pentru acest spectacol o traducere din 1973 a québecuas-ului 
Michel Garneau. Aceasta este scrisă într-un stil ce aminteşte de franceza veche, 
tonalităţi şi sonorităţi păstrate încă de limba vorbită în Québec. Tot acest efort artistic al 
său a constituit o încercare de „telescopaj” între lumea veche şi lumea nouă. Proiecţiile 
făcute pe sol transformau imensul platou circular când în ţărm, când în vapor. Dacă 
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vizual pariul reuşise, parcursul actorilor nu a fost tot timpul la înălţime. În mod special, 
câţiva tineri acrobaţi şi jongleri nu au impresionat şi ca talent actoricesc. Voi aminti 
totuşi, printre altele, excelenta prestaţie a lui Marco Poulin (Caliban), actor autohton, 
care îl eclipsa pe Jean Guy (Prospero). Din fericire, frumoasele cântece interpretate de 
Kathia Rock (Ariel), deschideau o fereastră magică spre universul primelor civilizaţii. 

 
Punerea în scenă 

O regie este întotdeauna o actualizare şi o miză plasată în context. Astfel, 
Lepage observă, pe parcursul repetiţiilor, că există mai multe corespondenţe între 
opera lui Shakespeare şi nativii Huronni. Ideea de a juca pe malul râului Saint-Charles 
i-a venit graţie unei povestiri care l-a emoţionat. Cunoscutul actor britanic Edmund 
Kean (1787 - 1833), obligat să fugă din ţara sa, făcuse deja teatru cu huronni. Considerat 
la un moment dat cel mai mare actor al lumii, specialist în Shakespeare, Kean s-a 
instalat la Québec în 1825. A jucat monologuri celebre într-un grajd devenit azi Le 
Théâtre du Conservatoire. Profund impresionaţi de jocul său actoricesc, căpeteniile 
huronne l-au invitat să repete la Wendake, care atunci se numea Jeune-Lorette. 
Edmund Kean a fost numit mare şef şi i s-a dat numele de Alanienouidet, ceea ce în 
limba huronnă însemna „vânt puternic în rafale”. Ospitalitatea şi admiraţia băştinaşilor 
l-a impresionat într-atât încât Kean intenţiona să nu se mai întoarcă în Anglia. 

Între 1991-1992, Lepage montase la Centre National des Arts (Ottawa) un 
spectacol cu titlul Alanienouidet, o dramatizare de Marianne Ackerman. Fascinaţia sa 
faţă de Kean era deci mai veche şi cu siguranţă punctul de plecare în această montare 
inedită a Furtunii.  

Am văzut deja câteva montări cu Furtuna. Cel mai fascinant a fost să asist 
pentru prima dată la un spectacol al piesei-testament a lui Shakespeare după ce am citit 
cartea lui Lamberto Tassinari: „John Florio. The Man Who Was Shakespeare”. Astfel, 
conform cercetărilor întreprinse de Tassinari, lingvistul John Florio (1553–1625) ar fi 
autorul adevărat al Furtunii. Florio însă este cunoscut pentru alte realizări, el fiind şi 
cel care a insistat pe lângă regele Angliei James I să colonizeze America de Nord şi a 
tradus în limba engleză primele două jurnale de călătorie ale lui Jacques-Cartier în 
1580, detalii care se regăsesc în Furtuna. (p. 44 cartea lui Tassinari). 

Lucrarea lui Tassinari conţine şi alte speculaţii şi informaţii extraordinare care 
vor putea într-o zi inspira montări uimitoare. Există indicii puternice în text care susţin 
varianta potrivit căreia Florio ar fi autorul ultimului mare text shakesperian. Cine este 
familiarizat cu biografia lui Florio, este tentat să găsească similitudini şi adevăr între 
Furtuna şi viaţa lui Florio. Insula despre care se vorbeşte în Furtuna este Anglia, 
populată de barbarii pe care Prospero (sau Florio) trebuie să-i civilizeze cu artă şi 
cultură, pentru ca în final să se elibereze de hibriditatea unei duble culturi. Miranda nu 
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trebuie înţeleasă ca fiică a lui Prospero, ci ca Prospero însuşi, mai tânăr, iar dialogul 
dintre cei doi este de fapt monologul unui exilat. 

În Furtuna este pentru prima dată când „Shakespeare” se adresează direct 
publicului prin intermediul unui personaj (Prospero), iar Caliban este străinul văzut de 
indigeni „monstrul”, etnicul – detalii ce corespund din nou cu biografia lui Florio. Nici 
o indoială că dacă Lepage va citi cartea lui Tassinari într-o zi, va dori să monteze o 
nouă Furtună. 
 
Michel Vaïs a studiat teatrul la Universitatea din Paris, unde şi-a dat doctoratul în 1974. A 
predat la McGill University, Université du Québec à Montréal şi Université de Montréal. Din 
1978 este membru al comitetului editorial al revistei de teatru “Jeu” şi în Asociaţia Criticilor de 
Teatru din Quebec. A fost co-director la Théâtre des Saltimbanques (1964 – 1969), unde a 
lucrat ca actor, dramaturg şi regizor. Este Secretar General al Asociaţiei Internaţionale a 
Criticilor de Teatru din 1998. A avut peste şaizeci de participări în străinătate ca membru în 
jurii, organizator de simpozioane şi conferenţiar.  
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DESPRE DRAGOSTE ŞI CUTREMUR 
O MEDITAŢIE DESPRE SHAKESPEARE ŞI JAPONIA 
DUPĂ DEZASTRUL NATURAL DIN 11 MARTIE 2011 

Traducere: Ioana Moldovan 
 

 
 

Manabu Noda   
Meiji University, Tokyo 
manabunoda1963@hotmail.co.jp 
 
Abstract: After the gigantic earthquake that hit the 
Tohoku area of Japan on March 11, 2011, Japanese 
theatre makers faced the dilemma of having to give 
shape to two totally contradictory things: a longing for 
an end, a closure, on the one hand, and the lingering 
sense of anxiety, just like the ongoing and unending 
process of nuclear disaster, on the other.  Although 
Shakespeare productions in Japan were slow in 
responding to this call, Yukio Ninagawa managed to tackle this in his production of 
Shakespeare’s Cymbeline (April 2012) through the use of a pine tree on the stage.  The paper 
discusses how his pine tree came to bear double meaning by examining the references it makes to 
the so-called “miraculous pine tree” in Rikuzen Takata, a town which was devastated by the 
3/11 tsunami, and the noh play Matsukaze.   
Keywords: Shakespeare, Cymbeline, earthquake, Ninagawa, Matsukaze 

 
 Înainte să încep, vreau să-mi permiteţi să vă mulţumesc tuturor pentru mesajele 

de susţinere şi sprijin pe care le-am primit ca urmare a dezastrului natural care s-a 
abătut asupra Japoniei, în ziua de 11 martie 2011. A fost momentul când, ca japonez, 
am înţeles că legăturile cu lumea largă nu sunt numai de natură diplomatică, ci merg 
dincolo de zona oficială. 

Încep prin a vă invita să vă uitaţi la această fotografie. În imagine se vede un pin 
în mijlocul unei zone de coastă devastate. Fotografia se numeşte ,,Miraculosul pin” şi a 
fost făcută în oraşul Rikuzen Takada, localitate devastată de valul tsunami care a urmat 
cutremurului din 11 martie 2011. Cum toţi copacii din zonă au fost culcaţi la pământ, 
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acest pin rămas în picioare a fost 
transformat de media în simbolul 
rezistenţei şi speranţei pentru Japonia. 
Trebuie să adaug că, din păcate, 
botaniştii au avertizat că, deşi vertical, 
pinul nu va rămâne aşa pentru multă 
vreme. Cum apa sărată i-a alimentat 
rădăcinile la inundaţie, pinul – mai 
repede sau mai târziu – se va prăbuşi şi 
el. 
  
Hotelul prăbuşit Rikuzentakata Youth  
          şi Pinul Speranţei, foto Jacob Ehnmark 

 

 
 
 
  

Acum vă rog să priviţi 
această fotografie de teatru. Este din 
spectacolul Cymbeline regizat de 
Yukio Ninagawa şi care a avut 
premiera în aprilie 2012, la mai bine 
de un an de la tragicul cutremur 
devastator. Spectacolul a efectuat un 
turneu la Londra, la Barbican 
Theatre (29 mai – 2 iunie). Ceea ce 
trebuie să ne uimească este cât de 
mult seamănă copacul de pe scenă 
cu ,,Miraculosul pin” din Rikuzen 
Takada.   

 
„Cymbeline”, regia Yukio Ninagawa,  
                                foto Takahiro Watanabe 
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Shakespeare, în actul V, scena V din Cymbeline, vorbeşte de un cedru. Ninagawa 

însă a optat pentru o schimbare, cedrul lui Shakespeare devenind un pin japonez; mai 
mult – a fost ales miraculosul pin din Rikuzen Takada.   
 Nu vreau să-l acuz pe Ninagawa de infidelitate aici. E evidentă, importantă şi 
deliberată alegerea sa pentru această imagine. Dar această alegere mă face să îmi pun 
câteva întrebări pe care le voi dezbate în prelegerea de faţă. 

În primul rând, ce ar trebui să credem despre genul acesta de opţiune? Să avem 
de-a face şi de data asta cu o alegere devenită kitsch datorită folosirii în exces a 
imaginii respective? Sau Ninagawa încearcă doar să transmită un mesaj, acela că noi – 
japonezii, trebuie să ne păstrăm speranţa? Există şi un alt substrat? 

 
 De la cutremurul din 11 martie, am văzut doar câteva spectacole Shakespeare în 
Tokyo. Însă trimiterea subtilă din Cymbeline este singura de acest fel, cu referire 
directă la evenimentele din martie 2011. Nici un alt spectacol nu a îndrăznit să se 
apropie sau să sugereze tragedia. Ninagawa însă, ca regizor de teatru, a reacţionat 
rapid la evenimente. În mai 2011 deja montase Taiko Dondon (în traducere Lovituri de 
tobe, 1975) de Hisashi Inoue. Pentru scena de final, plasată în vechiul Tokyo, a optat 
pentru o scenografie a dezastrului, ceva similar cu distrugerile provocate de un val 
tsunami. În afară de această aluzie însă, spectacolul a fost curat, fără nici o altă 
trimitere la cutremur sau la pericolul nuclear, similar cu ceea ce se întâmpla la Centrala 
Nucleară Fukushima Daiichi. De asemenea, nici o altă aluzie nici în alte două 
spectacole shakesperiene pe care le-a montat în 2011-2012: Antoniu şi Cleopatra 
(octombrie, 2011) şi Hamlet (februarie, 2012). De abia după un an de la dezastrul 
natural a îndrăznit să includă un omagiu, prin acea subtilă ilustrare a pinului 
miraculous, în Cymbeline. 
 Ninagawa nu este singurul regizor care a ignorant, pentru moment, realitatea 
tragică a Japoniei. În Poveste de Iarnă, spectacol regizat de Seisuke Yamasaki (iulie, 
2011) cu compania de teatru Kodomo-no Tame-no Sheikusupia (în traducere 
Shakespeare pentru copii) de asemenea nu se face nici o referire la cutremur; nici 
spectacolul Pericle, regizat de Yushihiro Kurita în tradiţie Noh, cu compania Ryutopia 
(septembrie, 2011) nu aminteşte de tragicele evenimente. Companiile şi regizorii pe 
care i-am menţionat sunt un reper în teatrul japonez tocmai datorită spectacolelor 
shakesperiene cu care şi-au câştigat notorietatea, cele din 2011 fiind excepţional de 
frumoase.  

Există câteva explicaţii referitoare la lipsa de reacţie faţă de cutremur şi, deci, 
neincluderea nici unei referinţe cu privire la acesta. În Poveste de Iarnă (regia Seisuke 
Yamasaki) n-ar fi fost potrivită o astfel de evocare, deoarece publicul urma să fie 
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format exclusiv din copii care ar fi putut să retrăiască traumele produse de cutremur. 
Spectacolul, după premiera din Tokyo, a beneficiat de un turneu amplu în toată 
Japonia. Iar, în cazul spectacolului Pericle al regizorului Kurita trebuie să fi fost dificilă 
sarcina de a combina trecutul cu elemente contemporane. Şi apoi ambele spectacole 
erau programate a debuta cu mult înainte de tragicele evenimente din martie 2011. Iar, 
o dată evenimentul întâmplat, structura regizorală era atât de bine concepută încât nu 
lăsa loc de adăugări. 
 Straniu este faptul că ambele spectacole mi s-au părut nefuncţionale pentru 
Japonia dinainte de cutremur. După 11 martie 2011, am observant că receptarea 
spectacolului se întâmplă la un alt nivel. Această schimbare nu este însă ceva obiectiv, 
ci are de-a face cu seria de transformări prin care am trecut, uman vorbind. 

Imediat după cutremurul din 11 martie 2011, locuitorii din Tokyo – grup în care 
mă includ – am început să ne trăim vieţile în apropierea televizorului, urmărind orice 
mică informaţie despre cutremur, tsunami şi distrugerile provocate – fie cele material, 
fie cele de vieţi omeneşti. În decursul unei săptămâni, toate casele din Japonia şi 
adăposturile provizorii au devenit adevărate teatre, în sensul etimologic al cuvântului – 
adică loc de unde se priveşte. Nu vreau să repet argumentul şi explicaţia pe care am 
afirmat-o cu ocazia Congresului Internaţional al Criticilor de Teatru (Varşovia) în urmă 
cu o lună, dar primul teatru post 11 martie 2011, la Tokyo, a fost televizorul, fiecare 
dintre noi fiind interesaţi de informaţii în timp real şi de reality-drama! Fiecare casă 
japoneză era conectată la fluxul continuu de imagini pe care media le transmitea în 
timp real, imagini din zonele devastate. Spun aceste lucruri cu un uşor sentiment de 
vină, motiv pentru care încă am dificultăţi în a scrie coerent despre tot ce s-a întâmplat 
– teatral vorbind – după dezastrul natural din 11 martie.   

Chiar de atunci, locuitorii din Tokyo au înţeles repede că distrugerile pe care  
le-au suferit sunt infime în comparaţie cu dezastrul în derulare în nordul ţării. Şi cel 
mai dureros lucru în legătură cu noi – locuitori ai capitalei Tokyo – era că încercam să 
depăşim trauma pe care o traversam ca japonezi uitându-ne fără încetare la televizor. 
Da, a fost deprimant să văd coasta Japoniei măturată de ape, oameni căutând cadavrele 
celor dragi. Toate imaginile pe care televiziunea ni le-a furnizat erau cutremurătoare – 
pe alocuri sublime. De cealaltă parte, buletinele informative zilnice transmise de presă 
cu privire la situaţia scurgerilor de material radioactiv de la centrala nucleară din 
Fukushima ne dădea de înţeles că sfârşitul era încă departe. Nu puteam să ne reluăm 
vieţile, să începem să reclădim, atâta timp cât dezastru omnipresent, atâta timp cât nu 
se terminase încă.  

Sensibilitatea noastră ca japonezi era împărţită între dezastrul vizibil de pe 
coastă şi dezastrul nuclear invizibil. Această traumă a schimbat, evident, şi felul în care 
ne raportăm la timp. Un romancier japonez, Gen’ichiro Takahashi, a încercat să 
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creioneze o descriere despre cum ar trebui să fie literatura japoneză după 11 martie, în 
ultima sa carte: Koisuru Gempatsu (în traducere, ,Centrala nucleară îndrăgostită): 
“Va trebui să ne bocim nu numai trecutul, dar şi viitorul. Cred că asta este cea mai 
importantă obligaţie a celor rămaşi în viaţă. Să deplângem viitorul, iar ,,viitorul mort” 
ne va trimite mesaje care vor fi încorporate în generaţiile care vor veni după noi.”1  

 
Unii deja numesc ce s-a întâmplat în 11 martie “apocalipsa”, dar nici o 

apocalipsă nu îţi livrează un sfârşit de-a gata, aşa cum Samuel Beckett a imaginat în 
opera sa. Cuvântul ,,jumătatea vieţii” este cel mai bun cuvânt pentru a descrie ce trăim 
acum. ,,Jumătatea vieţii” este un termen ştiinţific şi înseamnă perioada de timp 
necesară ca o substanţă radioactivă să-şi micşoreze puterea la jumătate. Viitorul nostru 
pare că va fi o continuă goană după ,,a tinde spre zero”, deşi această ,,jumătate a vieţii”, 
dacă vine, se va prezenta într-o formulă infinitzecimală. Ce beckettian! Şi nu mă refer 
aici numai la ameninţarea radioactivă! Datoria publică a Japoniei a urcat la 228% din 
produsul intern brut în 2011, o cifră cumplită, dacă e să o comparăm cu cifra similară a 
Spaniei: 63 % în 2010. E evident că în anii care au trecut, japonezii au consumat 
resursele generaţiilor viitoare.  

“Oh, instinct rar/Când voi auzi toate gândurile?” se întreabă Cymbeline în actul V, 
scena V. Cred că aceasta este o dorinţă firească care îi atrage pe spectator la 
Shakespeare şi poveştile sale. Vrem să putem auzi totul, ca să terminăm perioada de 
jelanie după o etapă deosebit de grea în viaţa noastră. Totuşi, închiderea acestor răni a 
fost un ceva imposibil pentru mulţi japonezi loviţi de cutremur, pentru că nici un sfârşit 
nu se arăta la orizont. Frank Kermode în cartea sa din 1967, The Sense of an Ending (în 
traducere, Sensul sfârşitului), spune că sfârşitul poate fi înţeles exclusiv ca un proces de 
lungă durată – poate chiar fără sfârşit, şi nu ca un simplu moment în timp. Cu alte 
cuvinte, sfârşitul nu e iminent, ci imanent. Judith E. Tonning scria în 2004 într-un eseu 
inspirit de Furtuna:  
,,Deşi e adevărat că liturghia sacramentală aduce sfârşitul în prezent, acest fapt nu înlocuieşte 
escatologia, ci doar facilitează o expresie escatologică în prezent, care nici nu uzurpează 
momentul şi nici nu dislocă viitorul.”2  

 

  Concluzia mea azi este că teatrul japonez post 11 martie se confruntă cu o 
dilemă, aceea de a prezenta două lucruri contradictorii. Pe de-o parte, e vorba de 
anxietatea cronică hrănită zilnic de pericolul nuclear iminet de la Fukushima. De 
cealaltă parte, este vorba de această dorinţă a noastră de a asista la final, la epuizarea 

                                                 

1 Gen’ichiro Takahashi, Koisuru Genpatsu, în Gunzo, LXVI (nov., 2011), pag. 6-131 [106] 
2 din eseul “Eschatology and Theatricality in The Tempest””, Literature and Theology”, XVIII [dec, 
2004], 371-82 [p. 382] 
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acestui moment dramatic pentru istoria Japoniei. Sfârşitul care nu mai vine este o 
contradicţie în termeni!  

Să ne întoarcem la spectacolul lui Ninagawa acum şi felul în care a folosit 
miraculosul pin în Cymbeline. Găsim o analogie similară şi în piesa Noh Matsukaze.   

 
Dacă privim imaginea, observăm că, pe lângă pinul din decorul tradiţional de 

piesă Noh, mai avem un pin mic, în mijlocul scenei. Piesa relatează iubirea a două 
fantome, cândva surori (Matsukaze şi Murasame), care s-au îndrăgostit de poetul 
Ariwarano Yukihira. Cele două s-au îndrăgostit de Yukihira în exil. Chiar dacă acesta 
moare, cele două nu pot să-şi astâmpere dragostea pentru prinţul - poet, iar sufletul lor 
nu se poate odihni în pace. Lumea în care cele două există este o lume de graniţă, în 
care surorile aşteaptă ceva imposibil - aşteptare însoţită de vină pentru că au ignorant 
diferenţele de clasă şi statut când şi-au îngăduit să se îndrăgostească. Surorile ies în 
calea unui călugăr şi îl roagă să se roage pentru ca ele să poată ajunge în rai. E foarte 
interesantă construcţia personajului Matsukaze, una dintre surori. În limba japoneză, 
matsu nu este numai substantiv (însemnând pin), ci şi verb, iar în această formă 
desemnează actul unei delungi aşteptări. Kaze înseamnă ,,vânt”. Deci numele 
Matsukaze poate fi tradus cu sintagma ,,vântul aşteptării”. De fapt, acest sentiment al 
aşteptării este omnipresent în toată piesa. Într-un mod miraculous, jocul acesta de 
cuvinte funcţionează şi în limba engleză: pine (cuvântul, tradus în limba română, 
înseamnă pin, n. tr.) nu se referă numai la copac, ci şi la a aştepta într-o stare de 
nostalgie. În concluzie, pinul din spectacolul Cymbeline regizat de Ninagawa a reuşit 
să facă trimitere la două lucruri diferite. Transmite speranţă, iar trimiterea la 
miraculosul pin din Rikuzen Takada este evident. Totodată însă trimite cu gândul la 
situaţia de după sfârşit, în pur sens beckettian, ţinând aproape şi tradiţia teatrului Noh 
unde prezenţa pinului este obligatorie, cu accent pe piesa Noh Matsukaze care face 
trimitere directă la dorinţa de împăcare şi acceptare a ceea ce s-a întâmplat.   

 

Se pare că va trebui să ne continuăm demersul de a inventa sfârşituri concrete 
pentru finalul nostrum fără de sfârşit.  
 
Manabu NODA este profesor la Şcoala de Arte şi Litere a Universităţii Meiji din Tokyo. Critic 
de teatru şi cercetător, a publicat cărţi şi eseuri despre arta teatrală britanică şi japoneză, 
precum şi istorie de teatru. Este membru al board-ului editorial al IATC Japonia – “Theatre 
Arts”. Dintre publicaţiile sale recente în limba engleză: “From Articulation to Synthesis: Stage 
Passions from the Eighteenth to Early Nineteenth Centuries in England" 
(Aufführungsdiskurse im 18. Jahrhundert: Bühnenästhetik, Theaterkritik und Öffentlichkeit, 
ed. Y. Tomishige & S. Itoda, München: IUDICIUM Verlag GmbH, 2011); “Voice Made 
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Politics of Stage Violence in Japan Today” (Theatre and Humanism in a World of Violence, ed. 
I. Herbert and K. Stefanova, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2009) şi “The Body 
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ROLUL, PARTITURA CONCRETĂ A ACTORULUI 
 ÎNTRE GÂND ŞI ACŢIUNE* 

       

Gelu Colceag 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
colceaggelu@yahoo.com 

 
Abstract: This article is the transcript of a scientific 
communication held by Gelu Colceag to ICR Paris in 
November 2011, a very important document for theater 
pedagogy in general and, in particular, for the actor's art 
methodology. The Professor explains how, through his 
part, the actor is calling for the character to appear, he`s 
scans his brain, he discoveres his unique way of thinking – 
the process, he controls his states and actions. The actor 
will be forced to act according to the scenario found, will 
take his character`s thinking and, ultimately, the character 
will appear. Also, it`s essential for the actor to discover and go through the three phases of the 
onstage cerebral process: taking over, processing (awareness and choice) and action. 

Keywords: pedagogy, actor`s art, the process of thinking, character, How?/Why?   
 

*Acest articol este transcrierea comunicării ştiinţifice  

susţinute de domnul Gelu Colceag la ICR Paris în noiembrie 2011,  

un document deosebit de important pentru pedagogia teatrală în genere  

şi pentru metodica artei actorului în special (n. red.) 

 
Cu mijloace, instrumente cunoscute (conştiente) se 

explorează necunoscutul (subconştientul) 
C. G. Jung 

 
Invitaţia de a susţine o miniconferinţă despre eventuale direcţii originale ale 

pedagogiei artei actorului în România, m-a dus în prima fază cu gândul la situaţia lui  
Niuhin, personajul lui Cehov, care este trimis de nevastă în faţa auditoriului şi, în loc 
să vorbească despre efetele nocive ale tutunului, pune în dezbatere efectele dăunătoare 
ale căsniciei. Există cîteva deosebiri între Niuhin şi mine: 1. nu am fost obligat de 
nevastă. 2. nu mi s-a impus tema conferinţei şi 3. nu clipesc des din ochiul drept. Dar 
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sunt şi asemănări, dintre care cea mai importantă este că, în loc să vă plictisesc cu 
lucruri comune despre teritoriul atât de riscant al pedagogiei teatrale, ar fi de preferat 
să vă întreţin atenţia cu anecdote şi mici can-can-uri, influenţate eventual de 
provocările spaţiului parizian. Voi rezista tentaţiei, chiar dacă actorul din mine şi-ar 
dori chiar interpretarea acestui minunat monolog cehovian. Ascultaţi puţin, ce bine s-
ar potrivi! „Stimat auditoriu, vă rog să ascultaţi cu atenţie conferinţa mea... Altfel, o încurc! 
Iar dacă pe cineva îl sperie ideea unei alocuţiuni seci, ştiinţifice şi nu are chef să asculte, e liber 
să plece!”    

Şi acum cu vorbele mele! Astă seară nu mă aflu în faţa dumneavoastră nici ca 
actor nici ca regizor, ci doar ca profesor. Am să încerc, din această perspectivă, să vă 
împărtăşesc preocupările pe care le am în ultima vreme, împreună cu un grup restrâns 
de colegi (profesori şi doctoranzi), în încercarea de a defini elementele care conferă 
autonomie artei actorului.  

Teatrul este lăcaşul magic, unde un grup de oameni creează un univers fictiv, 
pentru ca un alt grup de oameni să-şi poată consuma, într-un spaţiu protejat, nevoia de 
visare prin puterea imaginaţiei. Talentul actoricesc este dat oricărui om. Încă de la 
naştere suntem pregătiţi genetic a copia comportamentele celor care ne înconjoară cu 
dragoste şi afecţiune. Exemplul pe care Declan Donnellan îl oferă este extrem de 
sugestiv: bebeluşul exersează cu mijloace teatrale evenimentul cel mai tragic al vieţii: 
despărţirea de mamă. Astfel, mama îl iniţiază în misterele teatrului şi ale existenţei, 
prin apariţia şi dispariţia în spatele pernei. Când constată că despărţirea nu a fost reală, 
el râde, deturnând în comedie, ceea ce se anunţa o tragedie veritabilă. Mai târziu, el va 
învăţa să joace primele scene de teatru, prin apariţia şi dispariţia lui în spatele unei 
canapele, prefigurând viitorul ”de-a v-aţi ascunselea”. Educaţia ulterioară (a mânca, a 
merge, a vorbi) se dezvoltă prin imitaţie şi aplauze pentru răsplătirea performanţei. 
Mai târziu vom trăi jucând roluri: de elev, de îndrăgostit, de părinte, de profesor etc.  
Actoria devine astfel un reflex, un mecanism al dezvoltării şi supravieţuirii.    

Preocuparea pentru determinarea structurilor care stau la baza procesului de 
creaţie este caracteristică tuturor componenţilor echipei teatrale: actori, regizori, 
scenografi, light şi sound designeri. Dar pentru actori, metodele pedagogice 
contemporane au insistat destul de puţin în analiza modalităţilor concrete prin care se 
pot determina structuri precise, care să asigure o plasă de siguranţă, dar şi o 
trambulină sigură pentru creativitate, în arta actorului. În momentul actual, există o 
inflaţie de metode, care se doresc care mai de care mai eficiente. Feluriţi oameni de 
teatru, pedagogi, cercetători aruncă pe piaţă tomuri pline de sfaturi, reguli, principii 
pentru tinerii aspiranţi la „başicuţa de săpun a gloriei”. Pe de o parte este bine, pentru 
că oferta atât de diversă oferă viitorilor actori alternative din care pot alege pe cea 
compatibilă cu structura fiecăruia, pe de o parte este rău, pentru că poate oferi 
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legitimitate imposturii şi amatorismului din teatrul românesc contemporan. Ritmul de 
videoclip în care suntem obligaţi să ne ducem existenţa, nerăbdarea de a obţine rapid 
celebritatea şi bunăstarea, pregătirea din ce în ce mai precară a tinerei generaţii, 
scăderea dramatică a gustului publicului, face posibilă existenţa, mai ales în rândul 
actorilor, a unei categorii minimal sau deloc pregătită, care nu poate aspira la statutul 
de profesionist. La această situaţie contribuie şi slăbiciunile pe care le manifestă astăzi 
teatrul românesc: lipsa criteriilor, deruta stilistică, ierarhiile răsturnate, impostura 
artistică. Transformarea teatrului românesc, care înainte de revoluţie a fost o formă de 
rezistenţă, cu largi ecouri populare, într-un bastion izolat, care se adresează cu 
precădere unei minorităţi, a făcut posibilă slăbirea exigenţei profesionale. Dacă nu ne 
este indiferentă superficialitatea unui procent destul de mare din numărul tinerilor 
regizori, scenografi, critici, suntem chiar îngrijoraţi de pregătirea sumară profesională a 
unor tineri actori.  

Este foarte greu să fii un bun actor de teatru. Dacă pentru actoria de film sunt 
de ajuns o sumă de calităţi fizice, stăpânirea regulilor de control a situaţiei, menţinerea 
unui personaj doar pe parcursul unui cadru scurt (chiar dacă în cinematografia 
modernă cadrele tind să devină secvenţe), pentru a fi actor de teatru trebuie, în primul 
rând, să-ţi dezvolţi şi să-ţi stăpâneşti foarte bine mijloacele de expresie. Ca în orice artă, 
şlefuirea mijloacelor presupune o pregătire lungă, care impune efort şi tenacitate. Apoi, 
pentru actorul de teatru, durata transfigurării se întinde pe parcursul unui spectacol 
care variază între 90 şi 180 de minute. Acest efort de concentrare şi creativitate nu 
poate să se producă fară un suport concret, fără existenţa unei structuri cuprinse într-
un scenariu. Atunci când nu există aceast scenariu paralel cu textul teatral, actorul 
funcţionează întâmplător, haotic. El poate deveni principalul agent al metamorfozării 
negative a spectacolului. Asemeni unui schior, care într-o probă de slalom trebuie să 
parcurgă un traseu delimitat de porţi obligatorii, şi actorul trebuie să parcurgă, în 
timpul unui spectacol, un traseu delimitat de modificări comportamentale şi afective 
obligatorii. Acest traseu este reprezentat de totalitatea unităţilor de acţiune (replici, 
acţiuni fizice, stări emoţionale), pe care actorul le va înfăptui în numele unui personaj - 
ficţiune a textului literar-dramatic. Cu alte cuvinte, traseul este rolul, iar actorul este 
vehiculul cu care personajul parcurge rolul. Actorul actualizează potenţialitatea 
complexă a personajului din piesa de teatru şi transformă astfel un sistem mort (textul 
ca o înşiruire de semne grafice pe o foaie de hârtie) într-un sistem viu (personajul care 
există şi acţionează sub privirile publicului). Relaţia actor-personaj este 
interdependentă: actorul îi cere personajului hainele, vorbele, acţiunile, iar personajul îi 
cere actorului să-l întrupeze cu verosimilitate, în conformitate cu natura sa profund 
umană. Asemeni cântecului sirenei către Ulisse este chemarea personajului către actor: 
“Fă-mă aşa!” Iar, asemeni eroului lui Homer, actorul trebuie să reziste tentaţiei. Este un 
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îndemn înşelător în a cărui capcană cad adesea actorii tineri, dar şi cei cu mai multă 
experienţă. Dacă va descoperi în partitura din textul dramatic calea cea dreaptă şi 
sigură către personaj, actorul nu are cum să greşească. Pentru asta, va trebui să-i ceară 
personajului răspunsuri la întrebările esenţiale: ce fac şi de ce fac ce fac. Aceste 
răspunsuri se află, în primă instanţă în text, iar apoi în indicaţia regizorului. Din 
succesiunea acestor răspunsuri se va naşte scenariul rolului. Rolul este o ipostază 
comportamentală exterioară intimităţii persoanei. Poziţia ocupată de o persoană într-o 
relaţie este relativă şi are o anumită semnificaţie numai în raport cu alte poziţii ocupate 
de alte persoane. Ipostaza mea din acest moment, cea de vorbitor, are această 
semnificaţie doar în raport cu poziţia dumneavoastră din acest moment, cea de 
ascultători. Peste câteva minute, poziţiile se vor schimba şi ipostazele noastre vor avea 
alte semnificaţii. Este relativ, dacă personajul apare sau nu, dacă este mai complex sau 
mai simplist, dacă este mai original sau abundă în clişee. Performanţa va fi determinată 
de întâlnirea creativă dintre un anume personaj şi un anume actor, iar a fi actor 
înseamnă să ai talent, adică acel pachet de însuşiri structurale empatetice specifice, care 
sunt mai accentuate la potenţiali artişti decât la ceilalţi oameni. Există însă încă ceva ce 
actorul trebuie obligatoriu să identifice la personaj: modul de gândire. Procesul 
cerebral este unic şi irepetabil. Este specific şi original. Este caracteristic fiecărei 
persoane în parte. Prin felul specific de analiză a textului dramatic, actorul poate 
descifra matricea procesualităţii cerebrale a fiecărui personaj, precum şi raporturile cu 
celelalte personaje, ce alcătuiesc relaţiile. Aceste structuri consecutive, odată stabilite, 
pot constitui un suport concret pentru traseul pe care un actor, care interpretează un 
personaj, îl poate parcurge în spectacolul de teatru. Astfel poate obţine scenariul 
motivaţiilor, acţiunilor, stărilor. Cu alte cuvinte, astfel poate descoperi rolul. Prin 
intermediul rolului, actorul cheamă la el personajul, îi scanează creierul, îi descoperă 
procesualitatea specifică, îi subordonează acţiunile, îi controlează stările. Va trebui să 
acţioneze conform scenariului descoperit, să-şi asume modul de gândire şi, în cele din 
urmă, personajul va apărea. Cu o singură condiţie: actorul să nu îl cheme obsesiv.  În 
primă fază, să nu întrebe… “Cum?”, ci… „De ce?”! Să nu fie preocupat de… „Cum 
arăt?”, „Cum vorbesc?”, „Cum mă mişc?”, ci să urmărească cu tenacitate… „În ce scop?”. 

În prima etapă de lucru, ce caută de fapt actorul în text? El caută datele şi 
formele acţiunii şi urmăreşte consecvent desfăşurarea dramatică a acţiunilor cu 
ajutorul legii fundamentale Cauză-Efect, aşa cum funcţionează şi în viaţă. Actorul îşi 
caută propria necesitate pentru a acţiona. Principala caracteristică a profesionistului 
este identificarea acţiunilor. Aceste acţiuni sunt privite, iniţial, ca o înşiruire de indicii 
asemeni celor dintr-un caz poliţienesc, care vor trebui elucidate, revelându-se, astfel, o 
modalitate de a lectura, proprie numai actorilor. 
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Pornind de la observaţia, simplă de altfel, că fiinţa umană primeşte semnale din 
exterior prin intermediul simţurilor, putem numi ca primă etapă a procesului scenic 

cerebral: Preluarea. Ea se face prin intermediul simţurilor şi constituie obiectivul 
prioritar al actorului în timpul acţiunii scenice. Opţiunea trebuie să fie către atenţie 
concretă şi nu către concentrare în sine. Modificarea, atât de necesară în scenă, vine din 
exterior. Actorul trebuie să vâneze orice îi poate modifica condiţia. El trebuie să 
reacţioneze spontan la ce aude, la ce vede, la ce simte, chiar dacă ştie dinainte ce aude, 
ce vede, ce simte şi reacţia nu este spontană cu adevărat. Iată-ne, astfel, în faţa unuia 
din paradoxurile Artei Actorului: a minţi simulând adevărul, a păstra condiţia verosmilităţii 
în contextul convenţiei ficţiunii. 
  După consumarea primei etape, adică preluarea, în creierul uman se produce o 
a doua etapă, prelucrarea. Această etapă are, la rândul ei, alte două subetape: 
conştientizarea tuturor informaţiilor primite şi opţiunea prin intermediul imaginaţiei. 
Iar, în cea de-a treia etapă, va avea loc acţiunea. 

Deci, cele trei etape ale procesului scenic cerebral sunt: PRELUAREA, 
PRELUCRAREA (conştientizare şi opţiune) şi ACŢIUNEA.  

 În prima fază de lucru a actorului, în mod paradoxal, se identifică din text 
momentul 3, adică acţiunea (cel mai adesea verbală, adică replica). Dar acţiunea poate 
îmbrăca şi alte forme. Cea fizică este de o importanţă hotărâtoare în actul de creaţie 
actoricesc. În procesul creaţiei spectacolului teatral, intervine şi regizorul, care poate 
fixa pentru actor şi alte acţiuni decât cele care se află în textul dramatic. 
  În a doua fază a repetiţiilor (repetiţie - termen impropriu şi derutant, mult mai 
corect fiind termenul de probă sau încercare), actorul începe să exerseze primele două 
momente ale procesului scenic. Şi preluarea şi prelucrarea vor determina pe cel de-al 
treilea – acţiunea. Acţiunea îşi va căpăta motivaţia, de ce-ul… Similitudinea cu regulile 
gramaticale nu este întâmplătoare. Şi în procesul scenic al actorului, ca şi în propoziţie, 
există un subiect (cine) şi atribute, care se referă la personaj. Există un predicat (ce), 
care se referă la acţiune. Există complemente: direct (pe cine, ce) şi indirect (cui) – care 
se referă la ţintă, de timp (când) şi de loc (unde) - care se referă la timp şi spaţiu, de 
scop (de ce) - care se referă la motivaţia acţiunii şi de mod (cum) - care se referă la 
caracteristicile acţiunii.   

 Sigur că la această etapă lucrurile încep să se complice. Nu întotdeauna 
acţiunea verbală sau fizică reflectă realitatea transformărilor petrecute. De cele mai 
multe ori, în viaţă, omul se ascunde în spatele vorbelor sau acţiunilor. Singură sursă a 
motivaţiilor şi a adevărului rămâne textul dramatic. Actorul acţionează asemenea unui 
ceasornicar ce remontează piesele unui ceasornic ce a fost demontat, în prealabil. El va 
remonta piesele disparate, adică replicile şi acţiunile date de textul dramatic sau de 
regizorul spectacolului, într-un întreg ce se cheamă rolul. 
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Acţiunea este încadrată între doi poli, şi anume, între Ce se întâmplă? şi De ce se 
întâmplă? Odată ce am încadrat o acţiune şi dăm răspuns la aceste două întrebări, 
începem, de fapt, să lucrăm la rol şi rolul lucrează în noi.   

Cu întrebarea - Ce se întâmplă? - se face, deja, primul pas spre descoperirea 
acţiunii, astfel se realizează trecerea de la valoarea informaţională a textului la 
potenţialul de acţiune, care este ascuns în spatele cuvintelor. Al doilea pas este activat, 
în momentul în care apare întrebarea – De ce se întâmplă? Prin trecerea de la Ce? la De 
ce?, actorul descoperă intenţia, impulsul iniţial al acţiunii întreprinse de personaj. 
Intenţia devine elementul motivant pentru acţiune, motorul acţiunii. Intenţia 
dezvăluie, de fapt, dorinţa (necesitatea) pe care personajul o are, pentru care a 
declanşat o acţiune, dorinţă care pune în evidenţă o lipsă, un neajuns, ceva ce trebuie 
schimbat, transformat, pentru a se ajunge la împlinirea acesteia. De ce? se poate nuanţa 
astfel – Din ce cauză? şi Cu ce scop? Prima întrebare se referă la timpul trecut al acţiunii, 
iar a doua întrebare se referă la viitorul acţiunii. (Ce intenţie are acţiunea?) O intenţie se 
poate termina astfel: 
– simt că nu e momentul potrivit să insist şi o amân pe mai târziu. 
– se termină de la sine, a fost îndeplinit scopul. 
– sunt convins că n-are sens să continui şi renunţ. 

Din reţeaua de intenţii se formează grupe de intenţii, adică se face primul pas 
spre structurarea acţiunilor descoperite în text, acest procedeu fiind numit periodizarea 
unităţilor de acţiune. Arcul mare (întregul) este constituit din arcuri mai mici de 
acţiune: unitatea de acţiune, fragmentul regizoral, perioada. Acestea sunt elementele 
de bază în analiza textului dramatic. Chiar dacă în crearea unui spectacol, de la prima 
lectură până la premieră, există un proces de transformare continuă, elementele de 
bază nu se schimbă. Pentru a putea controla şi înţelege întregul, este necesar ca acesta 
să fie demontat în segmente precise. Structura este la fel de importantă ca sensul 
semantic al conţinutului. Structura dezvăluie cum e construit întregul. Structura 
evidenţiază unicitatea unui fenomen. Nodurile structurii sunt foarte importante, 
pentru că traseele dintre ele dezvăluie amprenta unică a personajului.  

Teatrul lui Stanislavski obligă actorul la o implicare totală pentru a duce până la 
capăt sarcina personajului. Aceasta nu ar fi posibil pentru actor, dacă nu ar stăpâni 
caracteristicile comportamentale externe care sunt cuprinse în rol. Sesizând acest 
paradox, Vsevolod Meyerhold propunea împărţirea muncii actorului pe nivele de 
unităţi. În accepţiunea noastră, cu precizarea că am preluat o parte din termeni din 
metoda domnului David Esrig, profesor la Academia Athanor din Burghausen, etapele 
transformării actorului în prezenţa scenică a personajului ar fi: 
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- Analiza textului dramatic, care cuprinde analiza de sens nominal şi analiza 
faptelor, prin care textul este preschimbat în partitură de joc (rolul). 

- Analiza caracteristicilor şi temelor personajului, care cuprinde elaborarea 
biografiei, descrierea monologului interior, explorarea subconştientului. 

- Analiza formelor generate de conţinut (adică de fapte şi de teme), care conţin 
binomul artistic: impresie – expresie. 

Astfel, în timpul procesului de creaţie, actorul devine într-o simultaneitate consecutivă 
şi obiect, şi subiect, şi operă!  

Evident că în procesul de iniţiere în arta actorului, nu poate exista o reţetă 
sigură. Dar descoperirea rolului, a partiturii concrete, poate constitui un pas sigur 
pentru izbânda finală. Parafrazând lozinca lui Vahtangov: “Şi în circ se poate juca după 
sistem!”, îndrăznim să afirmăm: „În orice formă teatrală (stilistică, estetică, filosofică, 
ezoterică, etc.), actorul trebuie să joace după un sistem!” Iar cercetarea noastră, fără a avea 
pretenţia că structurează o metodă, încearcă să ofere viitorilor actori, măcar un sistem! 

“Aşa! Cum vă spuneam, tutunul conţine o otravă puternică. Asa că, în nici-un 

caz nu este indicat să fumăm. Daţi-mi voie să cred că această conferinţă despre cât de 

dăunător este tutunul o să vă fie utilă! Ce era de spus, am spus! Dixi e animam 

levavi!” 

Comunicare ştiinţifică susţinută la ICR Paris în noiembrie 2011 
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timp de 18 ani. A fost Director artistic al Teatrului Naţional Bucureşti şi al Teatrului de 
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Rândurile care urmează sunt dedicate studenţilor 

grupei D a anului III alături de care am învăţat să practic pedagogia în cu totul altă 
manieră decât o făceam până să ne întâlnim. Orizontul mi s-a deschis spre o categorie 
nouă de întrebări pe care, chiar dacă le conţineam, nu mi le enunţasem cu subiect şi 
predicat. 
 Trăim cu falsa impresie că noi ne alegem studenţii. Nu am să afirm, aşa cum 
probabil vă aşteptaţi, că studenţii ne aleg pe noi. Cred, mai degrabă, că studenţi şi 
profesori deopotrivă ne suntem daţi unii altora şi că ambele părţi ne merităm reciproc. 
Nu ştiu sub ce zodie fericită a fost ziua când,  împreună cu profesorul Velniciuc, ne-am 
dus la „negocierile” pentru alcătuirea clasei pe care urma să o însoţim doi ani şi 
jumătate şi nici n-aş şti precis ce criterii am avut, dar a fost să fie, ca, de acea dată, 
zarurile să cadă cu noroc.  
 I-am ales după suflet.  
 Calităţile de suflet şi virtuţile aferente lor trebuie să existe bilateral, datoria 
fundamentală fiind aceea de a le întreţine prin activitatea concretă a fiecărei zile. Lesne 
de înţeles şi foarte uşor de asumat ... în declaraţie.  
 Fiecărui capitol predat din „munca actorului cu sine însuşi” trebuie să-i 
adăugăm şi unul de „munca pedagogului cu sine însuşi”. Numai aşa putem spera că 
tinerii noştri parteneri vor declanşa „munca studentului cu sine însuşi”. Descumpănirii 
profesorului în faţa studenţilor ce trec prin şcoală fluierând le corespunde cu 
simultaneitate cuantică descumpănirea studenţiolor faţă de îndrumătorii ce stau în 
şcoală fluierând degeaba. În faţa clasei nu poţi minţi. Nu poţi mima competenţa. Nu 
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poţi impune principii pe care tu însuţi nu le-ai însuşit. Nu poţi pune nereuşitele tale pe 
seama studenţilor. Singurul vinovat de eşec eşti tu – profesorul. Succesul este darul de 
sus pentru munca împreună.  
 Pedagogia de treatru exercitată ca muncă împreună. Iată pasul înainte pe care l-
am înfăptuit cu această grupă. Dar ce înseamnă „muncă”? Ce înseamnă „împreună”?  
 Munca pentru noi este încercarea continuă ca, prin lupta cu sinele diurn, să 
tindem spre omul performant. Am fost conştienţi, pe toată această durată, că actoria nu 
este un scop în sine, ci doar una din căile posibile pentru atingererea acestui măreţ 
ideal. Aceasta a fost starea pe care am ales-o noi.  

Încercând să desluşim mecanismele profesiei noastre, am deschis perspective 
asupra dilemelor legate de natura omului şi natura lui Dumnezeu, a bărbăţiei şi 
feminităţii, am început „să vedem” forţele ascunse în sexe şi, cel mai important, am 
dobândit certe abilităţi în deosebirea imposturii de adevărata creaţie, a valorii de non-
valoare, a adevărului de falsitate. În lumea în care străim, acesta nu e puţin lucru. Cu 
alte cuvinte, nu am acceptat suficienţa indiferentă a ignoranţei reci, ci am ales 
conştiinţa şi conştienţa de sine. Înţeles astfel, lucrul profesorului cu studentul este, în 
aceeaşi măsură, şi lucrul studentului cu profesorul. 

Componenta esenţială este legătura sufletească. Impersonală, intuitivă şi 
puternică, descarcă mari cantităţi de energie construind punţile de forţă ale celuilalt 
termen – „împreună”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuţia piesei „Miezul verii la miază-vest” 
pusă în scenă de Puiu Şerban cu studenţi-actori absolvenţi ai ciclului I în iunie 2012 
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„Împreună” este relaţia tăcută a celor care, prin spirit, caută Lumina conştienţei 
de sine ca, mai apoi, să o exprime în act scenic. Performând într-un grup întemeiat pe 
astfel de decizii, şansa devenirii personale este net îmbunătăţită.   

Privind de-aici, am convingerea că, fără aceste principii şi obiective, teatrul de 
mare performanţă nu este cu putinţă. Şi avem exemplele marilor trupe şi ale regizorilor 
lor. Nu a existat nici un mare regizor fără o trupă de mari actori. Reciproca este 
valabilă şi în ceea ce-i priveşte pe actori. Nu poate exista un singur actor mare. Există 
trupe mari şi mai mulţi actori mari ai aceleiaşi generaţii. Cercetaţi şi-mi veţi da 
dreptate. 

Într-o lume nebună, în care regizorii întâlnesc actorii sub semnul grabei, 
gândind la următorul proiect sau chiar la proiectul paralel şi în care miza profesională 
cea mai înaltă este cum să facem „altfel şi pe dos”, iar scopul ultim este premiul 
UNITER, şcoala reprezintă prima şi ultima şansă de a constitui o echipă care să lucreze 
numai întru valoare având ca temei liantul ferm al dragostei şi credinţei reciproce, 
necondiţionate şi dezinteresate.  
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IMPORTANŢA AUTODISTRIBUIRII ÎN EXERCIŢIILE DE LA CLASĂ 
– un punct de vedere – 

 

Mircea Gheorghiu 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
mircea_l_gheorghiu@yahoo.com 
 
Abstract: The teacher should help students to discover 
their own truths. Only what is subjectively violent, 
unpredictable and paradoxical is truly dramatic and 
creative. Professor truths must never be imposed because 
they do not necessarily coincide with his student`s 
truths. 
Keywords: personal developmenet, vocation, experience, behavior 
 

„Un om inteligent va încerca să fie el însuşi, indiferent de preţ. Nu va imita niciodată, 
nu va copia. Nu va repeta papagaliceşte. Riscul există! Când copiezi pe alţii, riscul e mai mic. 
Când nu copiezi pe nimeni eşti singur şi ăsta e un risc. Dar viaţa li se întâmplă numai celor 
care trăiesc periculos: aventurierilor, curajoşilor şi îndrăzneţilor. Celor ‚călâi’ nu li se întâmplă 
viaţa.”3 Actul pedagogic este un sistem viu şi irepetabil în forma lui. Fiecare generaţie 
de tineri care aspiră să devină profesionistă în actorie este unică şi trebuie îndrumată în 
aşa fel încât să se poată autodezvolta. 

Studentul vine de pe băncile „colegiilor” din ţară cu o anumită mentalitate 
despre ce înseamnă procesul de predare-primire a informaţiei. El este obişnuit ca 
profesorul să vină la clasă, să predea, el să noteze, să memoreze şi apoi când este 
ascultat să reproducă, de cele mai multe ori identic, vorbele profesorului. Această 
modalitate poate fi eficientă în alte domenii, dar are darul de a omorî creativitatea şi 
spiritul de iniţiativă al studentului la actorie. 

În anii I şi II la UNATC am întâlnit deseori cazul în care studentul spune: „noi ce 
scenă să ne alegem? cu ce partener? eu nu ştiu ce să fac …”, aşteptând mereu soluţii de la 
profesor. Rezolvarea acestor dileme de către profesor crează în student un fel de lene, 
de amorţire a simţurilor foarte periculoasă. El nu mai face niciodată ceea ce îi place, ci 
ceea ce i se dă, uitând esenţa acestei profesii - vocaţia. Fac ceea ce îmi place şi, dacă îmi 
place, mă lupt să obţin dreptul de a experimenta ceea ce vreau. Ceea ce ar trebui să fie 

                                                 

3 Osho, Inteligenţa, editura Pro, Buc., p. 13 
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o competiţie între studenţi, competiţie în sensul bun, creator, devine o competiţie între 
profesori. De multe ori profesorii se implică prea mult, transformând examenele în 
pariuri personale, în care ei trebuie să iasă bine la examen şi nu studenţii. 

Când eram asistent universitar şi lucram cu dl. Ion Cojar, la un moment dat 
dânsul mi-a spus: „Mircea dragă, de scenele astea două te ocupi tu!”. I-am răspuns că sunt 
dificile şi nu ştiu să le fac. Cu eleganţă şi cu zâmbetul pe buze mi-a răspuns: „Nu tu 
trebuie să le faci, ci ei!”. Am continuat: „Şi atunci eu ce să fac?”. „Să creezi circumstanţele 
pentru ca ei să se poată manifesta ca nişte oameni în totalitatea lor, fără reducţii, şi să pui 
întrebări.” mi-a răspuns. Mare lecţie… 

Greşim deseori pentru că noi, profesorii, vrem să facem şi distribuţiile, să 
lucrăm şi scenele după propriile noastre prejudecăţi, să evaluăm după ceea ce ştim din 
anii precedenţi de pedagogie şi nu după ceea ce s-a născut în acel moment în clasă, 
vrem să facem 90% din muncă, studentului rămânându-i foarte puţin de făcut. Cred că 
din acest motiv el devine uneori apatic şi toată bucuria şi speranţa candidatului de la 
admitere se stinge pe măsură ce se apropie de finalul şcolii. Atelierele de creaţie 
introduse în şcoală în ultimii ani au dat rezultate nebănuite. Acolo unde studenţii şi-au 
ales ceva ce îi frământa demult, s-au organizat singuri, şi-au ales un partener sau mai 
mulţi, au lucrat nesupravegheaţi de un profesor care să-i oprească la fiecare propoziţie 
spunându-le că nu e bine, au apărut laturi necunoscute şi profund creatoare la nişte 
studenţi de la care nu te aşteptai şi pe care poate nu i-ai fi văzut niciodată în rolurile 
respective. 

De câte ori nu am spus unui student „Nu face rolul acesta, nu ţi se potriveşte”, 
omorând în el dorinţa de a experimenta!!! Tocmai pentru că e şcoală studenţii ar trebui 
lăsaţi să încerce, să experimenteze. Când profesorul îi spune studentului „Rolul ăsta nu 
e pentru tine, fă-l pe acesta!”, studentul pierde plăcerea de a exersa şi ia totul ca pe o 
sarcină impusă, nu-i mai place şi uneori chiar începe să lipsească de la şcoală. 

În anii I şi II de studiu, profesorii ar trebui să stabilească temele generale, 
autorii, obiectivele şi principiile, după care fiecare student ar trebui să fie liber să 
aleagă şi să se distribuie cu cine îi place. Acest lucru îl stimulează, îl responsabilizează 
şi, fiind al lui, va încerca din toată fiinţa să-l ducă la îndeplinire. Încurajarea muncii 
creatoare a studentului în anii I şi II este esenţială în formarea lui ulterioară şi numai 
mutând responsabilitatea de pe umerii profesorilor pe umerii studenţilor aceştia vor 
înţelege că această profesie este una de iniţiativă. Dependenţa de profesor inhibă 
manifestările psihicului şi fără confortul acestuia creativitatea nu se poate manifesta. 

Cunoştinţele profesorului, multitudinea de forme teatrale existente din 
antichitate şi până în prezent nu pot fi folositoare studentului decât într-un mod 
limitat, ca reper orientativ şi informaţional ghidându-l pe acesta în descoperirea 
propriei lui căi de manifestare, inexistentă până la momentul experimentării. Marele 
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profesor Ion Cojar spunea: „Arta actorului se reinventează şi se redefineşte de către 
fiecare actor autentic. Ea începe şi piere odată cu fiecare mare actor.”4 Dar până la a 
ajunge mare actor, studentul trebuie lăsat să experimenteze fără să imite, fără să 
reproducă mecanic modele anterioare ce nu satisfac nici o nevoie sau necesitate 
imediată. 

Fenomenele sufleteşti cunoscute de cineva nu pot fi de folos decât acelei 
persoane şi nu au caracter de generalitate astfel încât ele sunt unice şi 
neîmprumutabile. Fiecare exerciţiu înseamnă o nouă experimentare şi o nouă 
descoperire. Cunoaşterea este vie, dinamică, lipsită de constrângeri şi are un mare 
caracter de imprevizibilitate. Comportamentul studentului în exerciţiu trebuie să fie 
întotdeauna doar probabil, depinzând în mare măsură de experimentarea individuală – 
aici şi acum. 

Aşadar, asigurarea unui climat sănătos de lucru la clasă, crearea de 
circumstanţe şi propunerea de teme de lucru, descoperirea conceptelor şi evaluarea 
prin cele două criterii esenţiale – Cred sau nu cred, Înţeleg sau nu înţeleg – pot scoate la 
iveală miracole.  

Cred în dimensiunea partenerială a relaţiei profesor-elev în pedagogia 
modernă. Nu se ştie cine de la cine învaţă, pentru că a fi profesor nu înseamnă că le ştii 
pe toate şi deţii adevărul absolut. „În faţa unei şcoli a fost pus un indicator de circulaţie. Pe 
el scria: ‘Conduceţi încet. Nu omorâţi un elev!’ A doua zi, sub indicator o mână de copil 
scrisese: ‚Aşteptaţi profesorul’”5.  
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5 Osho, Inteligenţa, editura Pro, Buc., p. 28 
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Abstract: The present article aims to illustrate the specific ways 
in which theatrical pedagogy  builds the student-actor's 
personality. The education process of the drama school has two 
important sides: instruction and education. By instruction the 
future student-actor gets to see beyond what is seen, to hear 
beyond what is heard and understand beyond words and 
through education he improves his biophysical and 
psychological potential seen as a whole, thus preparing to 
respond to unpredictable demands which he will encounter both 
in life and theatre. Being oriented towards self-knowledge, not 
only knowledge, theatrical education outperforms the traditional 
education, by developing the individual in a group, helping to 
develop his capacity to work and function effectively in a team. 
 

Keywords: education, theatrical  education, experiment, subject, unity, group, personality, 
unity in diversity, instruction, training 
 

Ca ştiinţă ce studiază fenomenul educaţional, pedagogia se ocupă de formarea 
personalităţii umane în vederea integrării ei active, creatoare în viaţa socială. 
Pedagogia teatrală, însă, se diferenţiază de cea clasică, în sensul de predare şi preluare, 
fiind mai degrabă cercetare, experimentare, descoperire şi autodescoperire.  

În esenţă, studiul artei actorului se aseamană cu creşterea unui copil, pedagogia 
teatrală fiind o activitate anticipativă, orientată, prin finalităţi, spre viitor. Pornind de la 
obiectivul final al şcolii, care converge cu cel personal al viitorului actor, acela de a-l 
înzestra cu informaţii, cunoştinţe şi abilităţi menite să-i asigure propria metodă de 
lucru, putem spune că acest proces de iniţiere presupune o „despecializare” de 
obişnuinţele comportamentale convenţionale dobândite în familie, în societate, în 
şcoală, ca şi de ideile preconcepute. După definiţia profesorului Ion Cojar, formarea 
unui actor presupune un „complex nou de deprinderi specifice unei activitaţi de 
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performanţă spirituală şi de depăşire a limitelor omului comun”6 şi implică din partea 
pedagogului pricepere şi răbdare pentru a ajuta la formarea unui mod specific de 
gândire, şi, prin urmare, şi de acţiune, al fiecărui student-actor. În nici un alt tip de 
pedagogie studentul nu se deprinde mai bine cu experimentul ca metodă de lucru, 
ajungând, astfel, să înveţe  efectiv din propriile greşeli. De foarte multe ori, opţiunile şi 
soluţiile studenţilor sunt stângace şi chiar eronate, lucru mult mai puţin grav decât a 
deveni un instrument ce execută indicaţiile, uneori aberante, ale celor din jur (fie ei 
regizori, colegi de breaslă sau profesori). Asumându-şi responsabilităţi şi riscuri, 
studenţii îşi păstrează umanitatea. Fiind obligaţi să rezolve probleme, aici şi acum, vor 
învăţa să nu mai gândească în şabloane pentru a putea găsi soluţiile cele mai bune, aşa 
cum suntem obligaţi, de fapt, să facem în viaţa cotidiană cu toate micile dificultăţi şi 
sarcini care se ivesc. Mentalitatea căpătată în liceu este, însă, de multe ori, 
autodistructivă, în ceea ce priveşte procesul de dezvoltare a personalităţii individului. 
Obişnuiţi cu un raport scolastic între ei şi profesor care se traduce printr-o încredere 
oarbă în „deţinătorul adevărului absolut”, au un şoc când constată ca rolul acestuia 
este să-i ajute să-şi descopere propriile adevăruri şi nicidecum să le „predea  la tablă”; 
studenţii înţeleg, în cele din urmă, că munca de la clasă este subordonată 
principiului: numai fiind eu însumi pot fi ceilalţi posibili din mine.  

În sprijinul acestui principiu pedagogia teatrală operează cu noţiunea de temă. 
Odată asumată, tema se va transforma în problema pe care studentul trebuie să o 
rezolve cu mijloace personale. Tema va funcţiona ca o grilă mentală ce nu va permite să 
treacă decât ceea ce este în concordanţă cu ea, tot ce va face studentul va fi subordonat 
acesteia. În mintea, trupul şi fiinţa studentului care experimentează există tema, însă 
felul de a o rezolva diferă de la un student la altul în funcţie de propria personalitate şi 
de partener. Acest tip de lucru care dezvoltă capacitatea de a găsi propriile soluţii la 
diferite situaţii şi probleme, generează implicit şi descoperirea propriilor adevăruri 
obiective şi subiective despre lucruri. Studentul care operează cu termeni ca adevăr, 
real, verosimil, etc., capătă un simţ al realităţii obiectiv ce-i dă posibilitatea unei 
autoanalize corecte, în urma căreia va deveni conştient de propriile limite. Astfel, 
exersându-şi obişnuinţa de a nu ocoli problemele care apar, ci, dimpotrivă, de a încerca 
să le rezolve cu orice preţ, viitorul actor capătă gust pentru descoperirea personală şi 
încredere în forţele proprii şi încearcă să se autodepăşească, în speranţa perfecţionării.  

Exerciţiile specifice anului I, de despecializare şi de „recuperare a celor cinci 
simţuri, a tuturor tipurilor de memorie şi imaginaţie, precum şi a tuturor proceselor 

                                                 

6 Ion Cojar, O poetică a artei actorului, “Atelier”, caiet de studii, cercetări, experimente ale 
Catedrei de Arta actorului, UNATC, nr. 1-2/2001, p. 52 
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psihice de prelucrare efectivă”7, dezvoltă nu numai individul, ci mai ales capacitatea 
acestuia de a lucra în echipă; prin respectarea strictă a temelor şi a regulilor stabilite, el 
participă ca individualitate unică la unitatea unui grup, nesimţind acest lucru ca pe un 
atac la propria personalitate. El descoperă şi înţelege necesitatea asumării organice a 
conceptului artei actorului – Unitate în diversitate – trecând peste orgoliul personal şi 
devenind parte integrantă dintr-un „mecanism” pe care îl poate modifica, dezvolta sau 
completa numai prin respectarea regulilor şi a convenţiei. Până la urmă, prin educaţie 
se urmăreşte formarea unei personalităţi în concordanţă cu cerinţele obiective ale 
societăţii, dar şi ale individului. Educaţia şi transformările omului pe care le realizează, 
se află într-o relaţie de reciprocitate, în sensul că omul educat, acţionând asupra 
societăţii, paralel cu transformarea acesteia, se transformă pe el însuşi, rezultat care se 
va repercuta apoi asupra societăţii. „Actorul este performerul operării asupra 
mediului, iar arta sa constă în a face sa survină adevărul întotdeauna hic et nunc”8, 
sintetizează foarte exact Adriana Popovici. 

Foarte important în munca unui actor este dezvăluirea senzaţiilor intime. În 
primă fază ele trebuie să îi ajungă cunoscute chiar studentului, deseori acesta nefiind 
conştient de felul în care se raportează la diversele probleme de viaţă. În lucrul la clasă 
cu studenţii am observat că momentul în care aceştia află că trebuie să se regăsească pe 
ei înşişi, cei profund adevăraţi, este foarte dificil. Exerciţiile de simţuri şi memorie 
afectivă sunt un material bun pentru acest proces de autocunoaştere. Suma de 
informaţii acumulate despre sine făcând aceste exerciţii constituie materialul de lucru 
în munca „cu sine însuşi” a actorului. Observaţiile asupra felului în care el percepe 
realitatea, transformarea propriilor senzaţii şi sentimente, amintiri şi repere în obiect de 
analiză, îl fac conştient de imensul material de viaţă pe care îl deţine şi de care se poate 
folosi.  

Un excelent exerciţiu în dezvoltarea personalităţii este „Interviul”. Cu ajutorul 
acestuia, studentul îşi descoperă conceptele ce-i ordonează felul de a gândi/grila 
mentală, desluşind astfel idea de concept, adică legătura între comportamentul şi 
conceptele sale de viaţă. Interviul, ca instrument de autocunoaştere, este un sprijin 
important în descoperirea personalităţii studentului şi a motivaţiilor care îi ordonează 
viaţa. Conceptele după care ne ghidăm în existenţa noastră de cele mai multe ori ne 
sunt vagi, puţin cunoscute. Ele nu ni se arată, ci mai degrabă se află în ascundere. 
Pentru a le desluşi trebuie o muncă de laborator, însă nu la rece, căci nu ne aflăm într-
un laborator de fizică, ci la cald, odată cu dezvăluirile pe care studentul le face clasei şi 

                                                 

7 Idem op. cit., p. 52 
8 Adriana Marina Popovici, Pedagogia artei actorului, revista „Atelier” nr. 1-2/2001, p. 15 
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lui însuşi. Aflarea adevărului poate fi dureroasă, de aceea e necesar un climat de lucru 
special.  

Discutarea legăturii dintre comportamentul fizic şi conceptele de viaţă ale 
fiecăruia este, de asemenea, o muncă ce trebuie condusă atent. Descoperirea 
motivaţiilor ce ne fac să avem anumite automatisme în mişcare, poziţiile fizice pe care 
le adoptăm în mod frecvent ne ajută să aflăm multe lucruri despre noi. Nicăieri, într-un 
alt loc, nu se descoperă mai bine aceste lucruri decât în clasa de arta actorului, care, în 
esenţă, e un „atelier de experimentare a informaţiilor senzoriale obţinute prin 
raportarea corectă, onestă, la obiectivele statice şi subiectele dinamice, vii, precum şi la 
evenimentele din mediul înconjurător”9 

Înţelegând principiul director al acestei profesii – Arta actorului este un mod 
specific de a gândi – actorul operează cu o logică polivalentă care contravine logicii 
obişnuite, bivalente. Henri Bergson face o analiză extraordinară asupra naturii omului 
comun şi a naturii omului artist ce poate fi sintetizată astfel: omul comun vede doar 
ceea ce este necesar, omul artist vede şi ceea ce nu are neapărată nevoie. Pedagogia 
teatrală ne învaţă că prin utilizare, prin acţiune umană, un obiect devine şi altceva, 
fiind în acelaşi timp şi ceea ce este. Actorul crede şi chiar poate fi două lucruri deodată, 
el şi altcineva. Originea acestui fenomen stă în nevoia fundamentală a omului de a face 
cunoştinţă cu sine prin reprezentare, de a se semnifica pe sine. Acest tip special de 
gândire dezvoltă capacitatea individului de a avea nuanţe, de a putea cerceta o 
problemă pe toate feţele, cum se spune. De multe ori întâlnim oameni obişnuiţi care 
gândesc în termeni de „alb sau negru”, comunicarea şi înţelegerea cu ei făcându-se 
extrem de dificil sau aproape deloc. Actorul însă, prin studiul artei actorului şi prin 
exercitarea profesiei, ajunge să vadă dincolo de ce se vede, să audă dincolo de ce se 
aude şi să înţeleagă dincolo de cuvinte. 

Procesul de învăţământ din şcoala de teatru are două laturi importante: 
instrucţia şi educaţia. Despre prima direcţie, aceea a instruirii, am discutat într-o 
oarecare măsură, în prima parte.  

Cea de-a doua, educaţia, cu infinitele ei laturi: educaţia gândirii, educaţia 
vorbirii, educaţia estetică, educaţia relaţională, educaţia sexuală, educaţia ştiinţifică, 
civică, morală, muzicală, multifuncţională, etc., ocupă în procesul de învăţământ un loc 
la fel de important ca şi instrucţia. Teatrul dispune de o mare posibilitate de a influenţa 
conştiinţa umană. În şcoala de teatru, studentul vine adolescent şi pleacă adult. 
Adolescenţa este importantă prin conţinutul dezvoltării psiho-comportamentale, 
deoarece în această perioadă au loc cele mai semnificative transformări şi achiziţii care 
formează structura şi profilul personalităţii. Urmând după perioada tumultoasă a 

                                                 

9 Idem op. cit., p. 52 
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pubertăţii în care abundă manifestările excentrice, adesea contradictorii, şocante, 
negativiste, teribiliste etc., perioada pe care aceşti tineri o petrec în şcoala de teatru este 
aceea a elaborării mentale şi a consolidării structurii superioare a gândirii, a 
raţionamentului de tip analogico-deductiv, care face posibilă realizarea funcţiei de 
interpretare critică a realităţii, conştientizarea problemelor de importanţă majoră din 
diferite sfere ale vieţii şi activităţii sociale, formularea explicită a unor întrebări nodale 
vizând locul şi menirea pe lume a propriei persoane. Închiderea în sine pe care o 
afişează uneori trebuie înţeleasă ca o expresie a nevoii interne a studentului de a găsi 
răspunsuri la problemele ce-l frământă. 

Determinarea măsurii propriei valori se face printr-o permanentă raportare şi 
comparare cu alţii. Sentimentul demnităţii personale capată o intensitate deosebită, 
dublat de preocuparea permanentă de a dobândi recunoaşterea şi respectul celor din 
jur. Integrarea unui individ în societate depinde de echilibrul lui psihic. Pedagogia 
teatrală îl deprinde pe student cu ştiinţa de a cultiva relaţiile cu ceilalţi oameni, cu 
societatea, cu sine urmând ca normele morale sănătoase ale societăţii sa se concretizeze 
în activitatea sa de fiecare zi, el devenind un creator de raporturi social-morale.  

Pedagogia de teatru are permanent în atenţie, ca o componentă centrală a 
procesului educativ, formarea şi dezvoltarea acelor calităţi şi însuşiri, cum ar fi: cinstea, 
modestia, principialitatea, sentimentul dreptăţii/adevărului, al omeniei, spiritul 
muncii, al solidarităţii, al respectului pentru ceilalţi, etc., cu ajutorul cărora tânărul 
actor se va integra mai uşor, evitând căderile psihice, decepţiile şi mai ales gesturile 
disperate. 

Munca de formare a profesionistului de cultură cu calificare superioară 
urmăreşte şi consolidarea şi dezvoltarea multiplă şi echilibrată a componentelor 
personalităţii tinerilor studenţi sub toate aspectele: intelectual, moral, estetic, etc. În 
îndeplinirea acestui deziderat: dobândirea unui sistem de cunoştinţe, cultivarea de 
sentimente şi convingeri morale, formarea de deprinderi şi obişnuinţe de comportare 
în societate, stimularea voinţei, iniţiativei şi fermităţii în manifestarea conduitei morale 
– metodele care stau la îndemâna profesorului sunt, aş putea spune, infinite. Îmi 
permit să fac referire doar la câteva, la cele pe care le socotesc mai la îndemână, şi 
anume: metoda exemplului, a convingerii, a exerciţiului, a aprobării şi dezaprobării, 
experimentului, descoperirii, a interpretării rolurilor etc. – cu precizarea că niciuna din 
aceste metode, luată singură, nu asigură integral reuşita procesului educativ. Ele 
interferează în funcţie de situaţia educativă concretă. 

Este recunoscut faptul că determinarea propriei valori se face printr-o 
permanentă raportare şi comparare cu ceilalţi, de aceea adolescentul este într-o căutare 
continuă de modele. În acest caz, pedagogul de teatru trebuie să fie modelul ideal, un 
profesionist desăvârşit, consecvent, cultivat, imparţial. El trebuie să ştie să stăpânescă 
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arta desăvârşirii caracterelor viitorilor actori, folosindu-se de toate mijloacele şi 
metodele pe care pedagogia i le pune la îndemână.  

Un lucru foarte interesant este că în sistemele de învăţământ în care artele sunt 
mai mult reprezentate sau egal reprezentate cu disciplinele exacte, cercetarile arată că 
performanţele academice în general s-au imbunătăţit simţitor. 

Realitatea contemporană este de aşa natură încât, pentru prima dată în istoria 
umanităţii, educaţia tinde să preceadă nivelul dezvoltării economice, propunându-şi 
pregătirea omului pentru un tip de societate care nu există, ci tocmai se prefigurează. 
Ca proces de modelare a fiinţei umane, educaţia trebuie să urmărească punerea în 
valoare şi desăvârşirea potenţialului biofizic şi psihic al omului, văzut ca un tot unitar, 
pregătindu-l astfel pentru a răspunde solicitărilor imprevizibile la care va fi supus. În 
acest context a educa înseamnă a pregăti pentru viitor. 
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JOCURILE TEATRALE CA METODĂ DE DEZVOLTARE 
A PERSONALITĂŢII COPILULUI – CAPRICIU SAU NECESITATE? 

 

Mirela Dragu 
Clubului Copiilor nr. 4 
mirela.dragu@yahoo.com 
 
Abstract: Theatrical activity as extracurricular or 
extraprofessional can be extremely beneficial for both children and 
adults. It can provide balance, can bring harmony at a psycho-
physical level, leads to self-discovery, eliminates mechanisms 
already in place, developing communication skills... But all this 
can only be obtained if the method is a professional one, based on 
true competences in theatrical pedagogy, on the desire for direct 
and continuous experimentation, on respect and responsibility 
toward the individual, whatever his age. Empirically practiced, 
theater becomes an additional source of stress, mechanization, 
isolation and it`s losing the extraordinary educational, therapeutic and fun part. 
Keywords: theater games, harmonious, inner freedom, freedom of speech, fluency, memory, 
attention, communication skills, creativity 
 
                Datorită diversificării ofertei educaţionale, practicarea teatrului, alături de 
celelalte forme de artă (muzică, dans, pictură), a luat amploare în toate instituţiile 
preuniversitare, începând de la nivelul preşcolar şi până la cel liceal. Intenţia este 
lăudabilă, rolul artei în dezvoltarea umană fiind deja binecunoscut, însă metodele de 
lucru nu reuşesc să depăşească nivelul non-profesionist, accentul fiind pus în special 
pe latura mondenă, preţioasă ca formă, elitistă ca preocupare, dar, din păcate, fără 
consistenţă, eludându-se esenţa artei şi rolul ei în dezvoltarea psiho-fizică a 
individului. Teatrul este „predat” de orice cadru didactic, indiferent de specializare, 
pentru că „la teatru ne pricepem toţi”.  Da, dar, deşi cu toţii ştim cum se tranşează o 
bucată de carne, nu înseamnă că suntem chirurgi ! Un profesor de limba română mi-a 
spus în cadrul unui festival: „Lăsaţi că ştim şi noi să învăţăm copiii să recite o poezie 
după ureche!” Aceasta este formularea cea mai exactă a ceea ce se întâmplă: teatrul „se 
predă după ureche”, de către oricine, oricând, oriunde. Care este beneficiul acestor 
„proceduri” şi cine sunt beneficiarii? Copilul devine un mecanism robotizat, mai mult 
sau mai puţin performant, iar expunerea lui în faţa publicului poate fi extrem de 
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traumatizantă. Nu de puţine ori am văzut pe scenă copii tensionaţi, dornici să nu 
greşească ceea ce „au fost învăţaţi”. Pumnii lor erau strânşi, corpul era încordat, ochii 
erau aţintiţi în gol, erau copleşiţi de emoţie, parcă abia aşteptau să-şi încheie „actul 
artistic”, iar, dacă mai şi „greşeau”, părăseau scena plângând. 

Copiii de clasa I ştiu mare parte din „Luceafărul” (ca probă de memorie) şi 
măcar alte trei poezii de M. Eminescu, satisfăcând astfel ambiţiile/ orgoliile părinţilor 
şi ale educatorilor, dar va veni vârsta când vor putea să-l înţeleagă pe Eminescu şi nu 
vor fi interesaţi pentru că deja îl ştiu. Vor mai învăţa doar analiza literară a operei 
acestuia (impusă de programa şcolară).  

Memorarea mecanică a unui text, imitarea unor gesturi sau redarea unor 
intonaţii („după ureche”) nu împlinesc nici una din cele trei funcţii ale artei teatrale 
(cognitivă, educativă şi distractivă) şi atunci, care e rolul unor astfel de „metode”? 
             Lucrul cu copiii ar trebui să implice o mult mai mare responsabilitate. Pentru 
un copil tot ceea ce spui „tu”, profesorul, este valabil, adevărat şi demn de luat in 
serios. Copilul nu are instrumentele necesare pentru a discerne valabilitatea unei 
metode de lucru sau a unor informaţii, dar – atenţie – intuiţia lui îţi poate depăşi 
competenţa! Am avut un dialog interesant cu o fetiţă de 6 ani, care viziona săptămânal 
spectacolele Teatrului „Ion Creangă”: 
           - „Ce-ai zice dacă ai merge la teatru şi ai vedea pe scenă un actor care, stând în 
faţa microfonului, v-ar spune povestea lui Pinocchio? 
           -  Adică fără spectacol, doar să ne spună povestea din carte? 
           -  Da. 
           -  Păi, nu se poate, că acolo e teatru. 
           -  Da, eşti la teatru, el e actor. Stă pe scenă şi vă spune povestea. 
           -  Dar eu ştiu povestea! 
           -  Da, dar acum eşti la teatru. 
           -  Ăsta nu e teatru! 
           -  Dar ce e ? 
           -  Nu ştiu. 
           -  Dar teatrul ce e? 
           -  Teatrul e ... acţiune!!!” 
             N-ar fi o crimă să-l „înveţi” pe un astfel de copil cum să recite o poezie, cum să 
joace un rol, cum „să joace teatru”? 
             Prea des am auzit: „Oricum nu ai ce lucra cu ei pentru că nu au talent, vin când 
vor şi pentru noi e doar pierdere de vreme. Aici nu suntem la facultate!” Oare chiar să 
fie copilul de vină? Copilul reprezintă un univers extrem de bogat în care nu poţi 
pătrunde ca adult decât dacă eliberezi copilul din tine, iar ca profesor, doar dacă ai 
competenţele necesare. Este adevărat, nu suntem la facultate, aici nu se pregătesc 
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viitori actori, elevii nu sunt selectaţi, înscrierea lor la cursuri nu este condiţionată de 
aptitudini, ci doar animată de curiozitate, dorinţă de succes sau de diversificare a 
preocupărilor şi atunci care este rolul teatrului la acest nivel, care sunt obiectivele sale? 
Răspunsul nu poate fi decât dezvoltarea armonioasă şi complexă a copiilor şi adolescenţilor. 
              Principiul care stă la baza actului scenic, cel al transpoziţiei, presupune situarea 
mentală şi afectivă în locul altei persoane. Drumul până aici înseamnă un complex 
elaborat de exerciţii psiho-fizice menite să conducă la autodescoperire, la autoevaloare 
obiectivă, la autodepăşire. Transpunerea implică o anumită structură cognitivă şi trăire 
afectivă, având ca factori determinanţi: spiritul de observaţie, caracterul intuitiv al 
faptelor memorate, memorie scenică cu volum de antrenament, memorie afectivă, 
imaginativă şi originală, spontaneitate, creaţie, unicitate, surpriză, simplitate, 
proiectivitate. Cum parcurgi acest drum cu copiii şi adolescenţii? Cum faci să descoperi 
şi să păstrezi naturaleţea copilului-actor, cum faci apoi să restructurezi această 
naturaleţe pentru a îndeplini cerinţele teatrale? 
              După aproape 8 ani de practică pedagogică în sistemul preuniversitar pot 
afirma că metoda jocurilor teatrale este singura modalitate prin care poţi să satisfaci 
aşteptările copiilor, ale părinţilor, cerinţele instituţiei şi, în acelaşi timp, să nu faci rabat 
de la calitate şi de la obiectivele iniţiale. 
              Jocurile teatrale sunt aplicabile oricărei vârste, forma lor amuzantă îi motivează pe 
copii, structurarea etapelor ce trebuie parcurse uşurează munca pedagogică. 
              Jocurile teatrale elimină autoritarismul în relaţia profesor-elev, pentru că profesorul 
experimentează direct alături de copii, este partenerul lor de joc cu drepturi egale în 
abordarea situaţiilor propuse. 
             Jocurile teatrale elimină dependenţa de aprobare/dezaprobare (incompatibilă cu 
creativitatea) pentru că orice soluţie care rezolvă tema jocului este valabilă, oferind 
şansa, atât profesorilor, cât şi copiilor, să-şi manifeste libertatea personală şi auto-
expresia. 
             Jocurile teatrale ajută asimilarea într-un mod plăcut şi eficient a oricărei materii din 
programa şcolară: copiii pot învăţa să numere, să adune sau tabla înmulţirii jucând jocul 
cu mingea, pot învăţa geografie jucând “Când o să plec la mare/munte/ vacanţă …“, 
îşi pot dezvolta vocabularul prin transformarea unui cuvânt, îşi pot dezvolta 
imaginaţia construind o poveste, se responsabilizează şi învaţă să lucreze în grup, iar 
toate astea le vor face cu plăcere! 
            Jocurile teatrale elimină orice formă de discriminare şi pot regla comportamentele 
agresive, pentru că toţi sunt parteneri egali şi luptă împreună pentru rezolvarea 
problemelor propuse, atât responsabilitatea, cât şi meritele aparţin întregului grup. 
             Nu e oare mai interesant şi pentru copil şi pentru profesor să parcurgă aceste 
etape decât să repete mecanic o poezie sau un rol până când elevul reuşeşte „să înveţe 
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cum” arată profesorul? De ce se insistă asupra acestui mod de lucru extrem de mecanic, 
monoton, care nu face decât să golească de orice sens activitatea teatrală sau un posibil 
act artistic, mai mult decât atât, mecanicizează o dată în plus un copil/adolescent deja 
sufocat de restricţii, norme şi de autoritarismul adulţilor? 
              Acum cîţiva ani mi-a fost adusă, la recomandarea unui psiholog, o fetiţă de 6 
ani. În fişa ei era consemnat: “Structură de luptătoare, copil comunicativ, volubil, 
sociabil, voluntar, IQ = 112, potenţial mare, disponibilitate mare, limbaj dezvoltat, prea 
autonomă, centrată doar pe sine, intruzivă în relaţii. Ar avea nevoie: să înveţe să-i 
asculte pe ceilalţi, să înveţe să şi  tacă, să aibă răbdare, să poată amâna o acţiune, să-şi 
exteriorizeze emoţiile (frică, supărare, furie), să-şi îmbunătăţească relaţionarea”. După 
aproximativ o lună şi jumătate medicul mi-a transmis că fetiţa face progrese vizibile şi 
mi-a mai trimis un băiat – Alexandru, 6 ani, „IQ = 75, nu reuşeşte să-şi valorifice 
potenţialul intelectual, timiditate excesivă. Ar avea nevoie să devină mai sigur pe sine, 
să devină mai autonom, mai deschis/ comunicativ, să se adapteze mai bine în 
colectivitate”. În continuare mi se trimit copii cu probleme similare pentru că cei cu 
care lucrez deja „înregistrează progrese vizibile”.  
             Ce anume determină progresul lor? Nu lucrez cu ei separat de ceilalţi copii şi cu 
toţi lucrez jocuri teatrale. 
             Ce anume a ajutat-o pe Diana? Poate antrenarea aparatului senzorial, implicit şi 
a atenţiei la tot ceea ce o înconjoară (mediu, obiecte, oameni), poate exerciţiile de relaţie 
(gest contra gest, replică contra replică), poate „Oglinda” şi faptul că atenţia ei este 
concentrată pe partener? 
              Ce anume îl ajută pe Alexandru? Poate lipsa autoritarismului, relaţia deschisă 
dintre mine şi el, faptul că experimentăm împreună situaţii interesante? El a început să 
simtă gustul libertăţii personale pentru că aici toată atenţia lui este îndreptată spre 
rezolvarea directă şi imediată a problemelor, aici nu există „bine” sau „rău”, 
importantă este rezolvarea problemei, iar deciziile/soluţiile îi aparţin. De altfel, 
Alexandru reprezintă un caz spectaculos – într-un an de zile IQ-ul său a crescut la 85, 
rezultatele şcolare i s-au îmbunătăţit considerabil şi ... a atins performanţa teatrală – a 
obţinut premiul I pentru rol principal masculin în cadrul Festivalului Internaţional 
„George Constantin”. 
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Argumentează aceste două exemple rolul terapeutic al teatrului? Da, dar nu numai. 
Dezvoltând copiilor/adolescenţilor capacitatea de concentrare, atenţia, capacitatea de 
memorare, educându-le vorbirea, dezvoltându-le capacitatea de comunicare/adaptare 
se relevă şi rolul educativ al teatrului. Am fost întrebată „Unde duc toate acestea? În 
condiţiile unui spectacol vor mai fi la fel de creativi şi de vii?” La început am răspuns 
„Nu ştiu, dar vom vedea”, acum pot afirma cu credinţă - DA! - copiii care lucrează cu 
această metodă ajung să experimenteze situaţiile scenice uneori la nivel similar cu cel al 
studenţilor de la clasele de Arta Actorului, dar dincolo de performanţele teatrale, au 
libertate, abilităţi de comunicare, memorie şi imaginaţie cu mult peste media colegilor 
lor neimplicaţi în acest tip de activitate.  
             Este oare copilul incapabil să asimileze şi tehnicile teatrale alături de cele 
muzicale sau plastice? „Tehnicile teatrale sunt de fapt tehnicile comunicării” – afirma 
Viola Spolin în „Improvizaţie pentru teatru”. E copilul incapabil să comunice scenic? 
Categoric nu! Ştim cu toţii cum recită un copil, cum îl joacă pe dl. Goe sau orice altceva 
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este „învăţat” la grădiniţă sau la şcoală. Au succes, sunt în centrul atenţiei, iar noi 
declarăm la final: „Vai, ce drăguţi sunt!” Sunt capabili de performanţe în pictură, în 
muzică, informatică, limbi străine, dar în teatru pot fi doar „drăguţi”? Dacă îi dai 
copilului un text, îi ceri să-l memoreze mecanic şi apoi să fie „adevărat” când îl 
„interpretează” – da, în această situaţie el nu poate fi decât „drăguţ”, dar vina nu îi 
aparţine. 
               Un copil/adolescent care parcurge măcar etapele de bază ale unui atelier de 
arta actorului nu va intra niciodată „din culise pe scenă” doar pentru a spune o poezie 
sau pentru a juca un rol/personaj, ci va veni de undeva anume într-un loc anume 
pentru că are ceva de comunicat/ rezolvat, va vedea, va auzi, va percepe tot ce se 
întâmplă în jurul lui, va prelucra şi va răspunde în mod organic la tot ce-l înconjoară. 
În cazul copiilor până în 12 ani rezultatul este deseori imprevizibil, datorită 
accidentelor inerente, dar categoric vor fi vii, adevăraţi, vor rămâne în situaţie şi vor 
crede în tot ceea ce fac. În cazul adolescenţilor, asimilarea elementelor fixe se va face cu 
o mai mare rapiditate, vor respecta rigorile impuse de text/ spectacol, va dispărea 
teama de expunere, crisparea fizică, rostirea mecanică a textului şi vor fi la fel de vii, 
adevăraţi, spontani şi inventivi. 
            Poate că experimentând metoda jocurilor teatrale drumul spre „succes” va fi 
puţin mai lung, poate că actul scenic nu va fi întotdeauna spectaculos, dar această 
metodă ar trebui aplicată chiar şi numai pentru a le descoperi/ păstra copiilor 
naturaleţea, libertatea interioară şi de expresie, pentru a le educa atenţia, memoria, 
pentru a le dezvolta puterea de concentrare, capacitatea de adaptare şi comunicare, 
pentru a-i ajuta să se auto-descopere, să se accepte şi să-şi depăşească limitele.     
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Abstract: A contemporary reading of Caragiale's work requires deciphering 
the interferent meanings in theatre, novels, moments and sketches, 
correspondence, writings built differently, but reminiscent of a certain 
technique found in various motifs, as befits a great artist. The hyperbolized 
vision that signals the art of seeing is accompanied by the gnashing of the 
one who confesses the pain of walking on nut shells, a projection of a hyper 
reaction towards the horrors of existence.  
Keywords: Caragiale, interferences, the art of seeing, horrors of existence 
 
 

Caragiale reface, ca descifrare a realului, traseul operei sale dramaturgice prin 
formule stilistice diversificate, dar şi prin publicistică şi epistole, acestea din urmă 
fiind, după opinii avizate, cele mai apropiate forme de exprimare autentică a 
dimensiunii emoţionale şi a furiei existenţiale ce coexistă în abisalul creativ al autorului 
lui Cănuţă, om sucit. 

Autorul se autodefineşte drept un sentimental, puţin coleric şi uşor 
impresionabil. Vocaţia de observator al aspectelor sociale şi comentator al vieţii politice 
poate fi o lectură complementară operei, Caragiale fiind posibil de decodat prin chiar 
acest mozaicat peisaj interior pe care-l reformulează în contactul tensionat cu 
evenimentul, cu imediatul viu. 
  

„Când văd o nedreptate care personal nu m-atinge deloc, pentru ce mă revolt şi 
caut s-o reprim şi să-i împedic recidiva? Pentru că este pentru mine o ofensă 
intolerabilă, care trebuie reparată, îmi tulbură liniştea. (...) Mă simţ dator către 
nedreptăţi, simţindu-mă dator către mine însumi. Aşa crede şi bunul nostru vechi amic 
Don Quijotte, care poate nu este un tip atât de neînţeles şi încă mai puţin de ridicul 
cum gândesc toţi cei de seama burtosului său scutier. (...) Ascultaţi-mă şi pe mine, 
domnilor legalişti... Dv. trebuie odată să consideraţi partea absolut morală a 
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anarhistului. O, Doamne, e un lucru atât de simplu! Cum? Un tiran, cu o bandă de 
haiduci şi arhi-haiduci, cu câteva cete de canalii poliţieneşti, soldăţeşti şi de gâzi, fiare 
nesăţioase de crime şi sângiuri poate pe vecie amăgi, umili şi batjocori, tortura şi 
teroriza o lume întreagă tâmpită de atâtea suferinţe, oarbă de bezna ignoranţei, şi 
cineva din mijlocul acestei nenorocite lumi, putând împiedica continuarea oprobriului 
şi infamiei şi crimei, să ezite a-şi împlini această datorie, când şi-o înţelege? Dar ideea 
de justiţie, sentimentul de milă şi de ruşine a aproapelui, nu sunt înnăscute, sau cel 
puţin inerente spiritului uman, având adânci rădăcini în teama de a i se face şi lui 
însuşi ceea ce simte că nu e bine şi just să i se facă semenului? (...) Nu există deci, 
întemeiată aşa de bine, o solidaritate umană latentă? Cum? Tu, tiran, rupi această 
solidaritate şi eu s-o consfinţesc ca orice brută unealtă a ta, ca orice infam cointeresat al 
crimelor tale, această răzvrătire a ta contra umanităţii? Să stau nepăsător, când pot să-ţi 
dovedesc că solidaritatea umană poate deveni patentă prin voinţa mea? Când pot să te 
astâmpăr şi să te îngenunchi, să te pedepsesc pentru faptele îndeplinite şi să te-mpedic 
a-ţi urma atentatele? Să mă ierţi, asta nu se poate! 

Răzvrătirea, tu o numeşti drept şi sancţiunea acesteia, care este? – o forţă 
brutală, ce o deţii prin laşitatea acelora cari rabdă ofensa şi provocarea ta, şi nu se simt 
încă aşa de ofensaţi de ele cum mă simt eu. Ei bine, eu – care le simt mult mai mult 
decât toţi căci le simţ şi pentru mine şi pentru toţi, aşa de adânc încât, au ajuns să-mi 
facă viaţa insuportabilă...”10 

Prorocirea „vremurilor grele” ce vor veni (Scrisoarea către Missir) şi vehemenţa 
prin care suferinţa şi nedreptatea pe care omul le aduce semenului, suferinţă devenită 
şi a sa (Scrisoarea către Gherea), fac din această sursă de documentare, corespondenţa 
caragialiană, o reconstruire a imaginii Personajului-Caragiale, situat în vecinătatea lui 
Eminescu şi Cioran, pentru a ajunge la ceea ce criticul numeşte „marea revelaţie a 
volumului de faţă” ... (eseul 1907). „Nu ne rămâne decât să-i dorim o carieră pe măsură 
în conştiinţa celor pentru care sintagma cioraniană «neantul valah» este nu doar un 
blestem, ci şi o bună provocare.”11 

Sub însemnele acestei filosofii politice, de intenţionalitate (în accepţia 
husserliană a termenului) a operei, se pun în lumina clarificatoare a literei scrise două 
module de interes ideatic şi reprezentativ: misterul alterităţii şi, să-l numim aşa, un 
anume spirit pascalian (faire profession des deux contraires). Aceste faţete estetice 
considerate în complementaritatea lor (paradoxală uneori) figuri ale ambiguităţii – acel 

                                                 

10 I.L. Caragiale, Publicistică şi Corespondenţă, ”Scrisoare către C.D. Gherea”, Ed. Grai şi Suflet, 
1999, p. 470-471 
11 Dan C. Mihăilescu în ”Studiu introductiv” la vol. I.L. Caragiale, Publicistică şi Corespondenţă, 
Ed. Grai şi Suflet, 1999 
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între da şi nu  acel „viceversa” caragialian – au drept pandant o anume organizare 
conceptuală de adâncime, marcată de noi prin două formulări cu arie de reprezentare 
mai generală: intensivitatea şi expresivitatea. Acestea desemnează, prin figurile insistenţei 
(intensiv, în plan stilistic, de exemplu emfaza) şi ale plasticităţii (în plan expresiv, 
formulările cu nucleu mitic, de exemplu) două surse complementare de analiză 
comparativă: cea a dialogului dintre doi creatori şi gânditori ce îşi află corespondenţe, 
în planul de profunzime, tocmai printr-o anume permisivitate oferită de receptarea 
operei şi a publicisticii prin grila de lectură a triadei: ambiguitate-intensitate-expresivitate.  

Temeiurile acestei decodări au drept scop surprinderea unui fundament etic şi 
anume o anumită componentă sacrală ca viziune asupra existenţei (la care participă atât 
intensivul cât şi extensivul gândirii şi formulării corespunzătoare) şi o componentă 
complementară ce aparţine spectacolului existenţei ca reformulare vitală, şi care se 
înscrie în acel faţă-revers ce luminează umbra şi eclipsează lumina. Vocaţia artei 
teatrului apare în acest sens sub ipostazele travestiului, farsei, aparenţei înşelătoare şi 
în cele din urmă a jocului ce face din ambiguitate necesarul reflexiv pentru un „minim 
de text”, adică pentru principiul esenţializării, stilizării, ca răspuns la întrebarea lansată 
de Caragiale: „Oare teatrul este literatură?”. 

Estetica teatrală propune „tensiuni” într-o secvenţă spaţio-temporală 
concentrată (ceea ce Eugen Ionescu numea meci), căci voinţe contrare şi antagonisme 
prezente, fie şi în duel intelectual, pe de o parte, şi un public care trebuie să înveţe, să 
asimileze ceva dintr-o imagine oferită ca în oglindă, stau faţă în faţă.  

Într-o modalitate diferită, dar nu străină acestei întâlniri cu celălalt, textul 
epistolar permite o „conversaţie cu un absent, cum metaforizează Cioran ideea, căci… 
scrisoarea este un eveniment major al singurătăţii. Adevărul despre un autor e de 
căutat mai degrabă în corespondenţă decât în opera sa. Cel mai adesea, opera este o 
mască.”12 

Subiectivitatea, ce este uneori învelită, alteori dezvelită de limbajul specific 
stilului epistolar, apare în rolul de mecanism ce pune în mişcare culisele sufletului şi 
dezvăluie varietăţile energiei intime ca pe nişte chipuri ale invenţiei de sine. Caragiale 
„inventează” stări (în sensul teatralităţii, al punerii lor în vizibil), îşi purifică rezervele 
emoţionale şi îşi cenzurează impulsiunile în fiecare nouă reprezentare de sine. Putem 
desprinde din publicistica şi corespondenţa caragialiană, ca într-o punere în scenă a 
unei piese a lumii, cele mai importante idei referitoare la arta teatrului şi la menirea 
acesteia care este, consideră Caragiale, „viul, (…) umanul”, arta execuţiunii fiind 
dominanta ce asigură reuşita arhitecturii scenice. În cele din urmă, seducţia şi efectul 

                                                 

12 Emil Cioran, Scrisori către cei de acasă, «Manie epistolară», Ed. Humanitas, 1995, p. 9, citat de 
Dan C. Mihăilescu în I.L. Caragiale, Publicistică şi Corespondenţă, Ed. Grai şi Suflet, 1999 
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emoţional, impactul asupra interlocutorului absent – fie el oraşul ce palpită, fie sufletul 
omenesc ce comunică cu gândurile celuilalt – constituie o secvenţă palpitantă a 
existenţei ce poate fi condusă spre două formule sintetice: mecanismul ce oferă animarea 
existenţei – fie el social sau individual şi consecinţa (efectul) acţiunii – de factură etică, 
estetică sau confesiv emoţională.  

Forţa de seducţie aparţine însă zonei inteligibilului, încât reflexivitatea ce 
aparţine unei manifestări participative individuale dar şi captarea celuilalt în această 
halucinaţie a sinelui e asemănătoare unei morale a împătimirii – răspuns non-manifest 
direct la invizibilul lumii.  

Luciditatea şi uneori tristeţea acestei lucidităţi par a fi sursa de viaţă pe care 
Caragiale altoieşte faţetele « iritabilităţii » sale urzită din sensibilitate şi conflicte pe 
care el le moderează cu acea « vocaţie a râsului şi simţul comicului », cum observa Paul 
Zarifopol.13  

Caragiale propune oglinda deformatoare a lumii oamenilor drept partener al 
lumii fiinţei ca dimensiune a abisalului. Cu o pasiune statornică şi pătimaşă, el 
mânuieşte aparenţe scandaloase sau hilare, voci ale esenţei ce permit dezvăluiri la care 
accesul este de multe ori dificil: «Sunt o fiinţă foarte complexă! Capriţioasă şi 
statornică; impresionabilă ca un copil incult, blazată ca un filosof istovit, mahalagioaică 
şi aristocrată; aci primitivă, aci ultra-rafinată, iau în glumă împrejurările cele mai grave 
şi sunt grav faţă de cine ştie ce nimicuri».14  

Un Caragiale socio-politolog este o altă faţetă a scriitorului. Articolul 1907, din 
primăvară până în toamnă, text de actualitate, „este, ca ideologie, opera cea mai 
democrată, europeană, progresistă a lui Caragiale, punctul ideologic culminant al 
operei lui" spune Marta Petreu.15  

„Caragiale suferea şi simţea, fiziceşte şi moraliceşte, drama războiului social din 
1907”, îşi aminteşte Gusti. În analiza pe care a făcut-o evenimentelor, el a avut ambiţia 
de a-şi arăta latura de gânditor, de istoric.” „Un eminent bărbat politic mi-a tăgăduit 
scurt, fiindcă sunt (zice el) «artist», dreptul de a gândi – măcar asupra împrejurărilor 
sociale”16. 

Un Caragiale sensibil occidentalizat şi modern se impune tot mai mult atenţiei 
cititorilor, corespondenţa Caragiale-Zarifopol strabate uneori dincolo de expresie 
pentru a dezvălui rodul unei afecţiuni reciproce, dar şi imaginea unui Caragiale 
„misterios, „străin faţă de universul propriei sale opere”. Un Caragiale plin de 

                                                 

13Studii despre opera lui Caragiale, p. 98 
14 I.L. Caragiale, «Începem 1909», în Fl. Manolescu, Op. cit., p. 34 
15 Marta Petreu, Filosofia lui Caragiale, Ed. Albatros, Buc. 2003 
16 I.L. Caragiale, Corespondenţă, vol.VII, «Scrisoare către I. Duscian», p. 295 
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neastâmpăr şi iritaţie nervoasă, scriind scrisori şi telegrame, uneori două sau chiar trei 
pe zi, cu bine cunoscuta tonalitate imperativă sau tânguitoare, corecţiile necesare ce le 
ţine cu greu în peniţă, ce scapă spre lume, nevoia de a dialoga cu înverşunare, spirit şi 
nobleţe sentimentală sunt imperativele ce pot rezuma corespondenţa menţionată şi mai 
cu seamă o mare parte din viaţa celui care a renunţat la jocul aparenţelor. Exilul şi 
pâinea sa dulce-amară dirijează spre lumea ce o lăsase în părăsire, dar o purta în 
viscere, tristeţea nobilă a tragedianului. Lipsit de forţa generatoare de histrionism a 
spaţiului unde totul este posibil de luat în băşcălie, lipsit de sentimentul utilităţii 
gestului său creator, Caragiale face vizibilă în corespondenţa cu Paul Zarifopol în 
special (faţă de care era mai apropiat sufleteşte) un eu de o mare sensibilitate 
emoţională.  

Masca socială şi proteismul observaţiei sunt înlocuite de un spaţiu al intimităţii, 
al vulnerabilităţii afective. „Ah! Iubeşte-mă, dar nu intra, mă rog frumos, ca într-un 
dulap de lemn în sertarul unde se ascund măruntaiele mele, căci asta, mă rog frumos, 
mă doare”17, citând din scrisorile maestrului către discipolul său. 

Uşor tiranizat, dar subjugat de ferocitatea emoţional artistică a unei atari 
personalităţi: „Cât l-am cunoscut am avut frică de el, o frică pătrunsă de dragoste şi 
admiraţie – dar, în sfârşit, frică. (...) Nimic din ce mi-a trecut pe dinainte, în toată viaţa, 
nu mă obsedează atâta şi cu atâta de puternic farmec; mi-e capul plin de mutrele, de 
intonaţiile, de gesturile lui toate, care erau, la un loc, o aproape neîntreruptă producere 
artistică...”18 

Această imagine capătă fior metafizic prin asocierea cu un alt fragment 
epistolar, în care Herr Doktor îi scrie soţiei sale. „Greu de priceput că un om, ceva aşa 
neastâmpărat, care e în atâtea feluri şi poate fi în atâtea locuri, acuma nu mai e 
nicăieri...”19......  
Caragiale este modern prin angoasa ce o imprimă în abisul scrierilor sale, este un 
postmodern ce se plasează cu luciditate în contextul european prin formele unui 
minimalism intuitiv şi prin deschiderea spre altă spiritualitate,  dar rămâne valoric un 
clasic ce oferă resurse de har vizionar cu o stabilă şi precisă intenţie, aceea de a  
dezvălui spiritului uman o taină de care are nevoie, taina tainelor vieţii. Creatorul 
devine un ţap ispăşitor care se dăruieşte devorării, fiind în acelaşi timp supus terapiei 
răului, ca însemn al unei nefericiri colective, o fascinaţie în faţa mecanismului 
distrugerii umanului, observa I. Negoiţescu: „Să-şi fi dat oare seama Caragiale, cu 

                                                 

17 I.L. Caragiale, Scrisoare din 9.II.1912, citat de Marta Petreu, p. 188 
18 Paul Zarifopol, «Scrisoare din 9 febr. 1922 către Ibrăileanu», în Paul Zarifopol în corespondenţă, 
ediţie de Al. Săndulescu şi Radu Săndulescu, Ed. Minerva, Buc., p. 166 
19 Paul Zarifopol, în Corespondenţă, Ed. Minerva, p. 254 
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inteligenţa lui vizionară, de sensul trădător al comediei sale când a profetizat: râsul şi gluma, 
nu ne vor mai putea sluji de mângâiere ca altădată, cu cele ce se vor petrece în lumea noastră 
românească, copiii noştri vor avea poate de ce să plângă, noi am plâns destul.”20 
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20 Ion Negoiţescu, Istoria literaturii române, Editura Minerva, Bucureşti, 1991, p. 119 
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MAI ESTE CARAGIALE CONTEMPORANUL NOSTRU? 
 
 

Bogdana Darie       
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
bodina_cretu@yahoo.com 
 
Abstract: The author deals in a critical manner the always 
actual and constant problem of being contemporary with the 
classic literature. Advocating for an approach that relies on 
deciphering the message of the text content and on analysing 
the situation proposed by the writer, the author suggests that a 
classical text must not be “changed” to become current, but its 
inner structure has to be rediscovered, the characters need to be 
reconstructed while keeping the relationship between them 
unchanged. Only when the artist will know all the basic 
components of the text, one will be able to revive the so deeply 
and eternally restless universe of classical writings. 
Keywords: contemporary, classic, necessity, message, truth, reality  
 

Suntem în anul 2012. Anul Caragiale! Toată suflarea culturală din România 
montează Caragiale. Piese, momente şi schiţe, crochiuri, filme de televiziune după..., 
spectacole colaj după... Oamenii de cultură se ocupă, în perioada aceasta, de... lumea 
lui Nenea Iancu. Fără doar şi poate, universul caragialean a oferit întotdeauna un larg 
câmp de creaţie fie pentru începătorii în ale artei, fie pentru cei deja experimentaţi. Nu 
are rost să ne întrebăm de ce? Fireşte, pentru că dramaturgul nostru a fost... genial. 
Adică de ce a fost genial, ar întreba un veritabil... nenea Iancu? Păi a fost aşa, am 
răspunde noi, pentru că a ştiut să surprindă trăsăturile specifice unice şi perene ale 
poporului român. A putut adică să intuiască românul aşa cum este el şi nu aşa cum ar 
vrea el să fie; şi după ce a descoperit acest lucru fantastic a şi reuşit să aştearnă pe 
hârtie o încrengătură de cuvinte memorabile, pentru ca nimic să nu se şteargă. Totul să 
rămână spre veşnică amintire, spre permanent avertisment: aveţi grijă, nu minţim pe 
nimeni! Ăştia suntem! 

Pentru un profesor de arta actorului, ce lucrează cu studenţi din ce în ce mai 
tineri, din ce în ce mai... îndepărtaţi parcă de lumea pe care o ştiam cândva, apelul la 
dramaturgia marelui Caragiale e absolut necesar. Şi fac această afirmaţie gândindu-mă 
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la faptul că dincolo de adevărul psihologic comportamental al personajelor, piesele lui 
sunt adevărate perle, probe de perfecţiune în înţelegerea situaţiei comice, pe care noi 
trebuie să o predăm studenţilor. Numai că, întâmpinăm uneori o oarecare poziţie de 
împotrivire din partea tinerilor noştri învăţăcei, din pricina faptului că limbajul folosit 
este unul parcă... prea vechi, prea... de demult, prea... ca la teatru. Cum metoda după 
care predăm arta actorului porneşte întotdeauna de la realitatea obiectivă, accesul la 
această altă realitate, un fel de... ultrarealitate caragialeană este destul de anevoios. De 
aceea, fără să vrem, ne punem întrebarea: mai este Caragiale contemporanul nostru? 
Mai este nevoie de el? Sigur că deţine reţeta succesului. În aproape toate montările, mai 
reuşite sau mai puţin reuşite, mai moderne sau mai clasice, spectatorul râde în hohote 
chiar şi atunci când aude replici pe care le-a auzit, practic, de sute de ori. „Nu daţi la 
oglinzi, că sunt cu chirie!” sau „Zoe, Zoe, fii bărbată!”, sau..., sau... Dar, unde mai este 
Caragiale în lumea de azi?  

Fireşte, un răspuns prompt avem la îndemână: lumea politică de azi e, fără doar 
şi poate, coborâtă de multe ori din paginile lui Nenea Iancu. Nu avem timp şi nici nu 
are rost să stăm să analizăm gogoriţele pe care le vând întâi stătătorii de azi, poporului 
din ce în ce mai mirat. Adevărul este indubitabil: societatea contemporană s-a revizuit 
pe ici pe colo, dar nu s-a schimbat cu nimic.  

Însă nu acesta e locul în care trebuie să căutăm contemporaneitatea cu lumea lui 
Caragiale. Dar unde? Am fost deunăzi într-o comisie de jurizare la un concurs de 
teatru pentru elevi. Spre surprinderea mea, aproape jumătate din momentele scenice 
alese erau din scrierile marelui dramaturg; iar cei mici erau de-a dreptul minunaţi în 
încercarea lor de a-şi asuma problematica atât de serioasă a... oamenilor mai mari sau 
mai mici din piese sau schiţe. A existat însă şi un interesant exerciţiu cu Un pedagog de 
şcoală nouă în care, profesorul coordonator, din dorinţa de a actualiza tematica textului, 
a schimbat unele cuvinte ce păreau... prea de demult. În felul acesta, în loc să auzim: 
loază, am auzit, dobitocule, imbecilule, idiotule, ş.a.; apoi am văzut cum un elev îşi 
violenta profesorul cu porniri de margine de oraş muncitoresc, sau am văzut cum un 
altul îl mituia pe faţă pe bietul... pedagog de şcoală nouă. Rezultatul a fost că, deşi 
profesorul (plin de bune intenţii) dorise să atragă atenţia că în sistemul de învăţământ 
de azi se întâmplă multe nereguli, noi am văzut un fragment din realitatea cotidiană, 
pe care îl recunoaştem fără greutate, dureros şi nedrept, dar care este, din păcate, total 
lipsit de simţ estetic. Tot comicul zugrăvit cu farmec de Nenea Iancu dispăruse, lăsând 
în locul lui deznădejde şi... oroare. Ne întrebăm de aceea: e oare necesar să îl 
ultraactualizăm pe Caragiale? Are el nevoie de o contemporaneizare forţată. De ce? Nu 
e destul de prezent în omul modern? Grea întrebare ce necesită un răspuns complex. În 
încercarea de a aduce o necesară lămurire voi face apel la scrierile unor oameni ce au 
avut, într-o perioadă istorică nu demult trecută, aceeaşi problemă a contemporaneităţii 
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cu clasicii. Am poposit astfel, asupra unei mişcări literar-ideologice a anilor ’60-’70 ce a 
influenţat în mare măsură mişcarea teatrală europeană a sec. al XX-lea. Ea poartă 
numele generic: noua critică franceză.  

Câteva explicaţii sunt absolut necesare. Prin urmare: Roland Barthes, Lucien 
Goldmann, Serge Doubrovsky, Tzvetan Todorov, Julia Kristeva, G. Genette, Phillipe 
Sollers ş.a., au format o importantă generaţie de filologi, filosofi, gânditori structuralişti 
ce au considerat că „răbdarea – modestia, prudenţa” – motto-ul criticii vechi a devenit 
desuet. „Un act critic este ofensiv” şi esenţial în formarea publicului şi în 
comprehensibilitatea operei de artă; era atitudinea noii critici. În Statele Unite „New 
Criticism” preceda cu aproape douăzeci de ani „Noua critică” din Franţa. 

În primăvara anului 1960 apare la Paris primul număr al revistei literare şi 
pronunţat teoretice Tel Quel. În evoluţia revistei a cărei activitate complexă este 
marcată de poziţii adeseori contradictorii, de polemici, sciziuni sau chiar despărţiri 
zgomotoase, se pot distinge mai multe perioade: estetică, ce reliefează ideea 
specificităţii literaturii ca mod de percepere globală a realităţii (prin scrierile lui 
Malarmé, Paul Vallery, Claude Simon şi chiar Antonin Artaud); formalistă – când sunt 
publicate scrierile formaliştilor ruşi şi se fac referiri substanţiale la psihanaliza lui 
Freud; a lingvisticii structurale – cu Roland Barthes, Foucault şi Julia Kristeva. 
Urmează apoi perioada teoretică ce începe odată cu recitirea scrierilor materialiştilor 
dialectici în scopul elaborării unei teorii „materialiste” a literaturii; ajungând însă în 
perioada politică cu abordări antimarxiste prin analize ale evenimentelor politice din 
China şi Statele Unite (după 1970). 

Se ştie că în spatele oricărei mişcări critice notabile se află o foarte importantă 
mişcare filosofică. În cazul de faţă am descoperit că „Noua critică” este susţinută de doi 
piloni. Primul ar fi psihanaliza (vârf de lance, Roland Barthes), iar al doilea, 
structuralismul genetic al lui Lucien Goldmann („hrănit” de filosofia marxistă). Acum 
ne propunem să reliefăm interesantele legături şi relaţii între teatru şi filosofie, aşa cum 
apar în scrierile generaţiei intitulate „Noua critică franceză”.  

Se simt necesare scurte însemnări bio-bibliografice ale celor doi teoreticieni. 
R. Barthes s-a născut în 1915 la Cherbourg, într-o familie modestă. Face liceul la 

Bayonne, apoi la Paris şi studii la Sorbona pentru a obţine o licenţă în filosofie clasică. 
Va deveni profesor de liceu, lector de franceză în România şi Egipt, director de studii la 
„École pratique des Hautes Études” din 1962. Desfăşoară o bogată activitate 
publicistică începând din 1942. Câştigă celebritatea odată cu apariţia cărţii Le degré zéro 
de L’écriture21, lucrare de sociologie a literaturii, în care, pornind de la relaţia 
creaţie-societate, încearcă să demonstreze angajarea politică şi istorică a limbajului 

                                                 

21 Barthes, Roland – Le degré zéro de L’ecriture, Ed. Du Seuil, Paris 1953 
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literar. În multele sale articole apărute în revista Tel Quel de-a lungul timpului, Roland 
Barthes scrie numeroase cronici literare inedite. De exemplu, despre Jules Verne scrie 
că se încadrează în zona „fantasticului scientist” şi identifică, în paginile acestuia, 
arhetipuri universale cum ar fi: coborârea în adâncuri, călătoria iniţiatică, tema 
adamică, motivul grotei, alchimia elementară etc. Despre opera lui Gustave Flaubert, 
Barthes consideră că îşi filtrează mesajul prin conştiinţa estetică modernă, într-un 
demers canonic de chintesenţiere poetică a prozei romaneşti şi de practicare a 
literaturii ca „problematică a limbajului”. 

În 1973 Barthes publică Reflecţie asupra textului; în opinia lui, textul este 
considerat nu atât obiect „intelectual” (destinat reflecţiei analizei), ci ca „obiect de 
plăcere”. În procesul decodării lecturii, cititorul trăieşte plăcerea rescrierii textului. 
Barthes merge mai departe, şi în studiul Dicţiunea raciniană face un fel de îndreptar 
pentru actorii ce joacă în piesele lui Racine (şi nu numai, spunem noi), îndemnându-i 
pe aceştia să lase textul să se „audă” aşa cum este scris, să nu-i strice muzicalitatea 
printr-o muzică impusă, falsă, prin respiraţii şi accente ilogice şi nefireşti.   
„Totul se petrece ca şi cum dicţia raciniană ar fi rezultatul hibrid al unui fals conflict 
între două despotisme contrare şi totuşi iluzorii: claritatea detaliului şi muzicalitatea 
ansamblului, discontinuitatea psihologică şi continuitatea melodică. De unde 
încurcătura actorilor şi a publicului în faţa unui teatru pe care vor să-l trateze în acelaşi 
timp ca spectacol psihologic şi ca pe un oratoriu.”22 

Acuză apoi aşa-numita „emfază a detaliului”; înţelegând prin aceasta grija 
exagerată a actorului de a pune în valoare textul detaliu cu detaliu. Acest drum duce 
către ruperea comunicării între actori, consideră Barthes. Esteticianul crede că actorul 
(din păcate) nu se mai adresează nimănui, cu excepţia unui „despotic zeu al 
semnificaţiei”. 

Pledează credibil pentru „înţelegerea textului” sugerând obligativitatea 
pătrunderii în profunzimea lui, prin metodele psihanalizei. Căci pentru a juca tragic, 
actorul trebuie să se comporte ca şi cum ar crede în existenţa zeilor, ca şi cum i-ar fi 
văzut şi ar fi vorbit cu ei. Iar concluzia lui Barthes: „Dar atunci ce distanţă de la tine 
însuţi la ceea ce spui!”23. De aceea spuneam că aceste îndemnuri sunt valabile nu 
numai pentru actorul ce joacă într-o piesă de Racine, ci pentru orice actor. Sunt cerinţe 
ale unui gânditor îndrăgostit de frumuseţea şi valoarea cuvântului, care consideră că, 
pentru punerea lui în valoare, actorul trebuie să-i perceapă adevărata semnificaţie. 
Numai aşa cuvântul capătă greutate, forţă, sens tragic. Numai în acest fel, textul clasic 
poate deveni actual, rod al unei gândiri moderne. Deci... contemporan!...  

                                                 

22 în vol. Barthes, Roland – Despre Racine, Ed. pentru Literatură Universală, Buc.1969 
23 Op.cit.  
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Un alt reprezentant de seamă al „Noii critici franceze”, Lucien Goldmann s-a 
născut în 1913 la Bucureşti. Liceul l-a absolvit la Botoşani, iar apoi a abordat studii de 
drept la Bucureşti. Mai târziu a urmat Cursuri cu Max Adler la Viena. În 1934 se află la 
Paris pentru pregătirea doctoratului; în 1940 este închis într-un lagăr de concentrare de 
unde evadează. Din 1944 lucrează la Centre Naţional de la Recherche Scientifique, apoi 
la Sorbona. În fundamentarea „Noii critici”, reprezintă structuralismul genetic marcat 
de Freud, Piaget şi Lukacs. Introduction à la Psihologie de Kant, Paris, Gallimard, 1948; 
Sciences Humaines et Psihologie, Paris, PUF, 1952; Structures mentales et la création 
culturelle, Paris, Gallimard, 1970; La création culturelle dans la societé moderne, Paris, 
Gonthier, 1971 (postum) ş.a.; sunt câteva din operele care îl impun în rândurile marilor 
gânditori ai sec. al XX-lea.  

La fel ca şi colegul său de generaţie Roland Barthes, compatriotul nostru a fost 
interesat de analiza profundă a operei marilor clasici. În acest sens, Racine, ce a fost 
întotdeauna considerat ca fiind un pilon al literaturii franceze, s-a constituit ca un 
interesant subiect de reflecţie şi analiză. Şi aceasta deoarece tinerii critici, 
nonconformişti şi mereu în căutarea unor viziuni novatoare, nu puteau accepta ca 
marii clasici să devină subiecte tabu. Ei trebuiau coborâţi de pe piedestalurile lor, 
cercetaţi şi înţeleşi în aşa fel încât să reiasă foarte clar valorile conţinute în operele lor, 
dacă acestea vor fi şi existat. O trăsătură comună pentru generaţia sus-amintită a fost, 
deci, atacul susţinut împotriva „ultimului bastion al clarităţii: Racine”, agasaţi fiind de 
faptul că limba franceză este stereotipă şi neschimbată de la 1700 (limba lui Racine). 
În 1956 apare la Paris, la Editura Gallimard, Les Dieux caché, rod al cercetării întreprinse 
în pregătirea doctoratului în litere la Sorbona. Pornind de la ideea că o realitate umană 
nu e un element izolat, ci orice realitate umană este inclusă în întreg, Goldmann îl 
analizează pe Racine inserat în cultura jeansenistă (sec. al XVII-lea) ştiut fiind că acesta 
a învăţat la Port Royal (celebra mănăstire jeansenistă bazată pe învăţăturile Sf. 
Augustin). Goldmann consideră că, în opera lui Racine cheia tragediei este dată de 
relaţia dintre trei personaje: Dumnezeu, omul şi lumea. Între om şi lume relaţia este de 
tip tragic; omul nu mai poate comunica cu lumea, iar conflictul dintre ei devine de 
nerezolvat. În timp ce divinitatea este cea care vede tot, judecă tot, dar nu îi poate arăta 
niciodată omului „calea”. De aici ideea că în tragedia raciniană Dumnezeu este ascuns. 
Însă poate fi vizibil doar celor cărora le acordă „graţia”. El devine astfel, în 
permanenţă, prezent şi absent, deci un Dumnezeu care există, dar nu apare niciodată.  
Roland Barthes, în volumul Despre Racine face o impresionantă analiză a operei 
autorului dramatic în studiul Omul racinian (pag. 31 şi urm.)24. Barthes abordează 

                                                 

24 Barthes, Roland – Despre Racine, Ed. pentru Literatură Universală, Buc., 1969 
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tragedia lui Racine ca „sistem de unităţi şi de funcţii” propunându-şi să reconstituie un 
fel de antropologie raciniană, structurală şi totodată analitică.  

Esteticianul împarte scena în trei zone: Camera - locul invizibil dominat de 
putere. Personajele nu îndrăznesc să vorbească decât cu teamă despre acel loc, căruia 
nimeni nu îndrăzneşte să-i calce pragul. Anti-camera: scena propriu-zisă; loc în care 
vieţuieşte şi mai ales vorbeşte Omul tragic, personajul tragic: Eroul. Exteriorul: spaţiu 
la care se poate gândi numai personajul non-tragic, confidentul, gărzile, în general cei 
care întreţin tragedia cu fapte impresionante. 

Urmează apoi o interesantă analiză a eroilor tragediilor folosind, fireşte, metoda 
psihanalizei. Citind lucrarea lui Barthes constatăm cum eroii racinieni capătă o 
profunzime şi o valoare demne de o mare tragedie antică.  
Atrage atenţia surprinzătoarea observaţie a eseistului francez: „în tragedia greacă cel 
care aşteaptă e corul, el e cel care se mişcă în spaţiul circular numit orchestră, în faţa 
palatului.”25, în timp ce, la Racine, în piesa „Bajazet”, seraiul este ocupat de o masă de 
fiinţe nediferenţiate, o lume eunucoidă, desexualizată. Personajul colectiv este „elastic 
şi plin cu apă”; „Această mulţime de sclavi, muţi, un întreg popor, pe care palatul îl 
închide între zidurile sale”26. 

Ce modificare drastică a personajului colectiv pe parcursul trecerii timpului 
istoric! Interesant cum, odată cu evoluţia culturii şi a civilizaţiei, individul devine mult 
mai important decât structura din care face parte.  

Este ceea ce amendează şi Lucien Goldmann care, în celebra teorie a 
structuralismului genetic, leagă foarte strâns pe creator de societatea în care trăieşte.  
În lucrarea Pentru o sociologie a romanului27, L. Goldmann desfiinţează analizele 
tradiţionale bazate pe teoria analogiei mecanice între conţinutul operei şi realitatea 
socială, pentru a preconiza o „omologie” între structura operei şi aceea a grupului 
social care o generează. Structura formală a operei devenind parte a macro-structurii 
sociale, o reproducere la scară mică a acesteia.  

Interesant este cum această teorie (deşi marxistă la bază – ca şi autorul de altfel) 
se poate aplica foarte bine în cazul multor opere de artă (fie ele din literatură sau 
teatru). La ce altceva ne putem gândi atunci când îl analizăm pe Artaud, cel care 
redescoperă „Teatrul nealterat” într-un grup, formaţiune, trib locuitor al unei insule 
balineze. Prin urmare,  grupul, societatea este cea care păstrează, conservă (după 
principiul „din tată-n fiu”) neschimbate ritualurile magice. La ce altceva ne gândim 
atunci când îl găsim pe Brook, fascinat de obiceiurile păstrate de secole într-un trib 

                                                 

25 Idem  
26 Racine – Opere, Ed. Ritmul vremii, Buc.1929, trad. D. Nanu 
27 Goldman, Lucien – Sociologia literaturii, Ed. Politică, Buc., 1972 
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african?! Brecht va merge mai departe, înzestrându-şi eroul cu sarcina de a lupta 
pentru societatea din care face parte. 

Se cuvine să zăbovim puţin şi asupra lui Serge Doubrovsky. Critic literar, 
romancier, profesor de literatură franceză la Universitatea din New York, adept al 
„Noii critici” încă din primele momente, apropiat al lui Barthes. Doubrovsky încearcă o 
redefinire a structuralismului pornind de la rezultatele psihanalizei şi ale antropologiei 
culturale. De ce noua critică. Critică şi obiectivitate, 1966, numeroase alte eseuri şi romane, 
printre care Fils (Fiu), 1977, îl impun drept un important nume în literatura secolului al 
XX-lea.  

În 1963 apare lucrarea Corneille şi dialectica eroului. Abordând opera marelui 
clasic francez din prezent spre trecut, autorul încearcă să stabilească un raport adecvat 
între timpul operei şi timpul criticului. În locul regresiunii în timp spre regăsirea 
semnificaţiei originale a operei, Doubrovsky propune un demers invers, constând în 
readucerea operei din sec. al XVII-lea în prezent, spre a fi investigată cu mijloace 
specifice epocii moderne. Adusă în prezent, privită ca „obiect”, opera intră în contact 
direct cu subiectul care o percepe. Perceperea corectă a operei se verifică prin sesizarea 
ei ca „unitate” şi „totalitate”.  

Interesant este că, în aceeaşi perioadă, un alt critic de teatru scria Shakespeare, 
contemporanul nostru. Este vorba despre Jan Kott şi viziunea lui novatoare, la acea 
vreme. Urmând acelaşi principiu, Kott (tovarăş de idei în ale scrisului cu Roland 
Barthes şi L. Goldmann) demonstrează actualitatea problematicii shakespeariene, 
într-o epocă în care influenţa clasicilor era privită ca o povară.  

În lucrarea lui John Elsom, Mai este Shakespeare contemporanul nostru?, regizorul 
englez David Thacker face o observaţie interesantă: pentru un creator modern scopul 
este să discearnă care a fost sensul piesei (în cazul de faţă a lui Shakespeare) şi apoi să 
caute un echivalent contemporan apropiat care să facă piesa precisă, clară şi directă 
pentru a fi înţeleasă de public. De publicul acesta,  de azi. Pentru că orice creator de 
teatru trebuie să comunice cu spectatorul timpului său28. 

Exemple de regizori care au încercat acest tip de abordare a pieselor clasice sunt 
multiple. Aş remarca acum doar unul. În preajma anului 2000, la Teatrul Naţional din 
Bucureşti am văzut un spectacol şocant: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale în 
regia lui Alexandru Tocilescu. Şocant de original, şocant de actual.  

Cu un personaj colectiv atât de diferit de cel văzut în spectacolele regizate de 
Liviu Ciulei sau Sică Alexandrescu, dar atât de cunoscut în lumea de azi. Şocant, de ce? 
Deoarece grupul, care la Caragiale se numeşte „alegători, cetăţeni, public”, în montarea 
lui Al. Tocilescu devenise mult mai complex în actualitatea lui contemporană; vedeam 

                                                 

28 Elsom, John – Mai este Shakespeare contemporanul nostru?, Ed. Meridiane, Buc., 1994 
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cerşetori, tineri pe role, oameni purtători de steaguri, gospodine, hoţi de buzunare, 
scandalagii, prostituate, spectatori de producţii cinematografice sexy, bătrâni senili şi 
insensibili etc. Desigur, multe se pot analiza la un spectacol, dar vorbind despre grupul 
de oameni ce în viziunea lui Al. Tocilescu acţionau ca un personaj colectiv, se poate 
spune că acesta se extindea cu o forţă incredibilă dincolo de limitele scenei devenind, 
de fapt, omul timpului nostru. Impactul asupra conştiinţelor individuale din stal era 
tulburător. 

A fost o montare foarte îndrăzneaţă, în care s-au folosit din abundenţă mijloace 
şi tehnici ale lumii contemporane, în care personajele deveneau oamenii zilei, iar 
spaţiile reprezentau frânturi ale vieţii cotidiene. Şi cu toate acestea..., cu toată 
abordarea violent modernă, textul era absolut acelaşi; nu s-a schimbat niciun cuvânt. În 
plus, relaţiile dintre personaje erau aceleaşi, trasate atât de clar de dramaturg. Sigur că 
mijloacele de exprimare, de manifestare erau diferite de cele folosite în montările 
clasice, dar am văzut... aceeaşi piesă. Părea mult actualizată, dar... aceeaşi. Era 
contemporană, dar... mereu aceeaşi. Nu a fost nevoie să îl „ajute” nimeni pe Caragiale. 
Scrierea lui a fost socotită ca un pretext, dar... a rămas scrierea lui. Da, atunci am văzut 
un spectacol modern montat după un text clasic. Un spectacol în care mesajul încriptat 
de autor în textul său nu pălea; din contră, prin actualizarea lui devenea mult mai 
puternic, cu un ecou mult mai profund în conştiinţa spectatorilor.  

Ideea că un text clasic trebuie „ajutat” ca să fie înţeles de privitorul modern, e 
complet greşită. Găsirea adevăratului mesaj, descoperirea dramelor general-umane ce 
animă personajele şi punerea în valoare a relaţiilor interumane ce le domină, 
înţelegerea situaţiilor propuse de dramaturg pentru construirea acelei noi realităţi pe 
care o dezvăluie textul, sunt, de fapt, primordiale în abordarea scenică a unui text 
clasic. Doar aşa el nu va mai părea mult prea... vechi, mult prea... de demult, ci va fi 
mereu nou, mereu al nostru.         
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Abstract: The actor must be aware that the to use actually 
means to communicate, which indicates the requirement to 
take account of meaning that gets the message. Thus, before 
use, the actor is forced to understand. “... Semiotics is, in 
principle, the discipline studying everything which can be used 
to lie. If something can not be used to lie, then it can not be 
used either to tell the truth: in fact, it can`t be used to say 
anything” says Umberto Eco. We can extract from this the following observation: semiology 
study for the actor becomes an indispensable tool to help spreading the truth.  
Keywords: signification, lie, Plato, Umberto Eco, system, gesture, sign, symbol, theater, actor 
 
0. Mic dicţionar de termeni29  
Cod – (conform teoriei lui Umberto Eco): sistem de semnificare care cuplează entităţi 
prezente cu entităţi absente; asociere între planul expresiei şi cel al conţinutului (vezi 
def. Semioticii mai jos). Prin cod înţelegem deci că se naşte semnificarea a ceva (uneori 
prin inferenţă), fenomen posibil fără a fi neapărat necesară comunicarea acelui ceva.   
Semiotică – (sau Semiologie): 1. ştiinţă care se ocupă cu studiul general al semnelor şi 
al sistemelor de semne, precum şi cu studiul simbolurilor, lăsând o puternică amprentă 
asupra proceselor de comunicare (mai cu seamă în cadrul vieţii sociale). Semiologia 
totodată însemnă şi a traduce semnele, a descoperi ce semnifică – fiind un domeniu în 
care orice (fiinţă, obiect, fenomen, etc.) poate fi un substitut pentru orice altceva. 
Interesant de observat cum acelaşi substitut poate căpăta alte înţelesuri funcţie de 
situaţie, act artistic, moment istoric, spaţiu geografic, etc.  2. Umberto Eco în”Tratatul de 
semiotică generală” explorează posibilităţile teoretice şi funcţiile sociale ale unei abordări 
unitare a tuturor fenomenelor de semnificare şi/sau comunicare. Astfel Eco sugerează 

                                                 

29 explicaţiile oferite probabil nu coincind integral cu definiţiile ce pot fi găsite în dicţionarele 
limbii române dat fiind domeniul în care aceşti termeni sunt utilizaţi, dar am considerat că 
merită acordat un plus de atenţie definirii termenilor cu care vom instrumenta cercetarea.   
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cum că întreaga cultură ar trebui studiată ca un fenomen de comunicare bazat pe 
semiotică, adică pe sisteme de semnificare. În accepţiunea sa, semiotica este formată 
din teoria codurilor şi teoria producţiei de semne. În acest fel, teoria codurilor înseamnă 
mecanismele semnificării, adică relaţia dintre semnificat şi semnificant (vezi def. Mai 
jos) pe când teoria producţiei de semne vorbeşte despre mecanismele comunicării către 
destinatar a ceea ce s-a semnificat. Se naşte astfel semiotica semnificării şi semiotica 
comunicării. Procesul de semnificare presupune existenţa unui semnal care solicită un 
răspuns interpretativ; prin urmare, semnificarea se face posibilă doar în prezenţa unui 
cod.   
Semioză – 1. ramură a semioticii care studiază în amănunt procesul activ de 
transformare al unui simbol, fiind posibilă astfel comunicarea prin semn. Atunci când 
un simbol este interpretat de ceva sau cineva şi capătă astfel un sens clar (o 
semnificaţie), de fapt se consumă un act de semioză. 2. Termenul este introdus de 
Charles Peirce în studiile sale pentru a putea defini disciplina semioticii. În accepţiunea 
lui Peirce, semiotica este disciplina care studiază fenomenele semiozice (unde semioza 
este definită prin relaţia triadică dintre semn, obiectul său şi interpretantul său) 
Semnificant – termen întrodus în studiul semiologiei de lingvistul Ferdinand de 
Saussure. În concepţia sa psigologică despre limbă ca sistem, un semn lingvistic nu 
uneşte un lucru cu un nume (etichetare), ci un concept cu o imagine acustică. Astfel, în 
teoria sa, Ferdinand de Saussure înlocuieşte concept cu ”semnificat” şi imagine acustică 
cu ”semnificant”. În acest mod, comunicare înseamnă spre exemplu şi pantomima sau 
semnele militare. 
Semnificat – termen întrodus în studiul semiologiei de lingvistul Ferdinand de 
Saussure.  
Teoria codurilor – dezvoltată de Umbero Eco în”Tratatul de semiotică generală” (vezi 
def. mai sus) 
Teoria ideilor30 – reprezintă miezul filosofiei platonice, prin care se face o distincţie 
clară între existenţa sensibilă, perisabilă (cunoaşterea prin simţuri) şi existenţa 
inteligibilă, eternă (cunoaşterea prin raţiune) – născându-se astfel termenul de concept, 
şi prima formă de înţelegere şi traducere a unui semn. 
Teoria producţiei de semne a fost dezvoltată de Umbero Eco în aceeaşi lucrare citată  
 
 Pentru o mai bună desluşire a termenilor poate deveni utilă şi parcurgerea 
”Dicţionarului de Simboluri” semnat de Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant.31  
 

                                                 

30 Teoria ideilor (Mitul Peşterii) se poate găsi în Republica (cărţile VI-VII) lui Platon 
31 Editura Artemis, Bucureşti, 1994 
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1. Intersecţia 
 Este foarte greu de oferit un răspuns clar, cu adevărat lămuritor, atunci când 
cineva întreabă “dar voi, acolo pe scenă, cât de mult vă prefaceţi şi în ce măsură ceea ce 
faceţi este adevărat?” Într-o formă sau alta, cu un limbaj mai mult sau mai puţin 
academic, întrebarea mai sus stipulată apare frecvent, sub forma unei curiozităţi, mai 
cu seamă în rândul persoanelor care activează în domenii tehnice, reale, etc. Într-o 
asemenea situaţie, probabil că cel mai greu de înţeles ar fi faptul că pe scenă, tot ce se 
întâmplă este în egală măsură atât o prefăcătorie cât şi un lucru adevărat. Suntem păcăliţi 
ca spectatori pentru că pe scenă nu urcă un rege autentic şi totuşi el plânge real sau 
acţionează fizic veridic la vederea fiicei înjunghiate. În acelaşi mod, la final de piesă, 
actriţa care a interpretat fiica ucisă a regelui, se ridică în picioare şi primeşte aplauzele 
spectatorilor cât se poate de real. Şi atunci, probabil că ceea ce este cu adevărat dificil e 
să înţelegem ce presupune conceptul de convenţie teatrală şi împreună cu acest lucru 
pe de o parte să asimilăm, pe de alta să desluşim ”regulile” pe care le implică. În alte 
vorbe, actorul minte cu adevăr, se supune unui cod specific şi acţionează ca atare. Putem deci 
spune că un actor caută să descopere tot ceea ce poate folosi pentru a minţi cu adevăr şi 
prin urmare să spună adevărul minţind. 

Actorul însă trebuie să fie conştient de faptul că a folosi înseamnă de fapt a 
comunica, ceea ce ne indică obligaţia de a se ţine cont de semnificarea pe care o capătă 
mesajul transmis. În acest fel, înainte de a putea folosi, actorul e nevoit să înţeleagă şi 
aici intervine o coordonată importantă care ne ajută în acest sens: studiul semiologiei, 
pe care Umberto Eco o descrie precum o teorie a minciunii. 

”Semiotica are de-a face cu orice lucru care poate fi considerat drept semn. Este 
semn orice lucru care poate fi considerat drept un substitut semnificant pentru altceva. 
(...) În acest sens, semiotica este în principiu disciplina care studiază tot ceea ce poate fi 
folosit pentru a minţi. Dacă ceva nu poate fi folosit pentru a minţi, atunci nu poate fi 
folosit nici pentru a spune adevărul: de fapt, nu poate fi folosit pentru a spune nimic.”32  
Putem extrage de aici următoarea observaţie: studiul semiologiei pentru actor devine o 
unealtă indispensabilă care ajută la rostirea adevărului. Un automobil prezentat în cadrul 
unui salon auto, poate semnifica viteză, prestigiu, rafinament, etc. Aşadar, devine un 
semn, primeşte o funcţie semnificantă. În acelaşi fel, trebuie să ”mintă” şi un actor. 
Astfel, ceea ce se petrece pe scenă capătă greutate, profunzime, miez. Esenţa acestui 
fenomen stă ascunsă în ideea că faptele şi vorbele mai mult ascund decât să arate. 
Nevoia individuală de a înţelege sensul, de a prelucra şi de a împărtăşi sensul este 
mereu activă, dar pentru actor devine un alt mod de a respira. 

                                                 

32 Umberto Eco, „Tratat de semiotică generală”, sub-capitolul “O teorie a minciunii” 
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Semiotica se ocupă cu cercetarea semnelor şi acţiunea acestora; este teoria 
generală a sistemelor de semne şi a legilor lor de funcţionare. Pentru mai multă 
exactitate am putea spune că este o ştiinţă prin care omul recunoaşte şi asociază sensuri 
corespunzătoare imaginilor lumii, fiind astfel capabil să înţeleagă universul 
înconjurător. În acest sens, o contribuţie importantă a avut-o Platon care a vorbit atât 
despre cunoaştere şi a dezvoltat ideea de simbol (”Mitul peşterii”) cât şi despre concept 
prin ceea ce a numit ”lumea Ideilor” sau ”lumea Formelor Pure”.  

Distincţia clară şi bine definită între existenţa sensibilă şi existenţa inteligibilă 
formează baza teoriei platonice şi marchează lupta dintre simţuri şi raţiune. Planul 
existenţei sensibile este acela al realităţii aparente, imediate, unde cunoaşterea este 
posibilă doar prin simţuri – lumea din Peşteră. Câmpul existenţei inteligibile devine 
abordabil doar cunoaşterii de tip raţional – lumea din afara Peşterii (lumea Ideilor).  

Platon dezvoltă simbolic elementele care formează universul Peşterii. În acest 
sens, lanţurile nu sunt doar simţurile care ne limitează; simultan ele semnifică şi 
prejudecăţile omului. Funcţie-semn – cum se va numi mai târziu acest lucru – capătă 
pe rând toate elementele utilizate: ignoranţă (întunericul peşterii), perfecţiune (soarele), 
etc. Mai mult, ştiinţa semiologiei ar fi imposibilă dacă nu am putea conceptualiza viaţa, 
înţelesurile şi sensurile ei. Ideile, în accepţiunea platonică, se definesc prin existenţa lor 
imuabilă, eternă, substanţială; lumea sensibilă fiind doar o copie, o replică a lumii 
Ideilor. Altfel spus, dacă unui tâmplar i se cere să facă o masă, tâmplarului îi va apărea 
în minte imaginea unei mese. Va conceptualiza ceea ce el a cunoscut prin simţuri. Când 
masa va fi terminată, obiectul, împreună cu toate celelalte n-mese existente în lume nu 
vor reprezenta nimic altceva decât copii ale mesei perfecte care se găseşte în lumea 
Ideilor. Astfel, masa va semnifica ideea, conceptul de masă.  

Putem spune că aici, prin Platon, s-au pus primele baze în ceea ce avea să se 
numească mai târziu semiologie. Această ştiinţă a semnelor vieţii sociale a avut însă 
doi fondatori pe care Umbeto Eco îi aminteşte şi îi comentează în paginile tratatului de 
semiotică: Charles Peirce şi Ferdinand de Saussure – numindu-i ”pionierii semioticii 
contemporane”. 

Definiţia oferită de Saussure semnului ca entitate, a stabilit o relaţie între 
semnificant şi semnificat, astfel semnul exprimă idei, este o imbinare a unui concept. 
“Limba este un sistem de semne exprimând idei şi, prin aceasta, este comparabilă cu 
scrierea, alfabetul surdomuţilor, riturile simbolice, formele de politeţe, semnalele 
militare, etc. Ea este pur şi simplu cel mai important dintre astfel de sisteme. Se poate 
concepe, deci, o ştiinţă care să studieze viaţa semnelor în cadrul vieţii sociale; ea ar putea 
forma o parte a psihologiei sociale şi, în consecinţă, a psihologiei generale; noi o vom 
denumi semiologie (de la grecescul ”semn”). Ea ar putea să ne spună în ce constau 
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semnele, ce legi le guvernează. Deoarece ea nu există încă, nu putem spune ce anume 
va fi; totuşi ea are dreptul la existenţă şi locul ei este determinat de la bun început.”33 

Putem deci spune că semnul a fost considerat şi înţeles precum un alt mod de a 
comunica, un artificiu ingenios folosit pentru a transmite informaţia între două fiinţe 
umane care şi-au propus să-şi exprime sau să-şi comunice ceva. Saussure face o 
distincţie clară între limbaj, limbă şi vorbire – adică între posibilitatea de a folosi o 
limbă, semnele care se folosesc efectiv într-o limbă (oricare ar fi acea limbă) şi 
formularea de care se foloseşte un vorbitor într-o anumită limbă. Iată cum se naşte 
această teorie a semnului lingvistic sub forma unei asocieri: imaginea mintală, vizuală 
şi auditivă a unui cuvânt (semnificant) şi concept (semnificat).  

O aprofundare care a adus cu sine şi o dezvoltare marcantă a orizonturilor 
semiologiei o găsim la Peirce care spune: ”Eu sunt, din câte ştiu, un pionier sau mai 
degrabă un explorator, în activitatea de clarificare şi iniţiere a ceea ce eu numesc 
semiotică, adică doctrina naturii şi varietăţilor fundamentale ale oricărei semioze 
posibile. (...) Prin semioză înţeleg o acţiune, o influenţă care să constituie, sau să 
implice, o cooperare între trei subiecte – ca, de exemplu, un semn, obiectul său şi 
interpretantul său – o asemenea influenţă tri-relaţională nefiind în nici un caz 
reductibilă la o acţiune între perechi.”34 

Pierce vorbeşte despre un sistem (semn – obiect – interpretant) în care 
comunicarea este posibilă prin semn; un sistem în care subiecţii semiozei nu trebuie să 
fie neapărat oameni. Semnul devine motiv de reflecţie şi ocupă trei ipostaze diferite: 
semnul în relaţie cu el însuşi (aspecte ale semnului), semnul în relaţie cu subiectul 
(aspecte ale obiectului) şi semnul în relaţie cu efectul său asupra cuiva (adică aspecte 
ale interpretantului).   

  Mai mult, în accepţiunea lui Pierce nu putem numi drept semn ceva anume – 
aşa cum spunem despre obiectul x că este o uşă spre exemplu. Semnul este ceva care 
stă în locul a altceva şi este înţeles de cineva, adică are o semnificaţie pentru cineva. 
Altfel spus, la un moment dat, semn poate fi sau poate deveni orice lucru care ne ajută 
să comunicăm (lingvistic sau non-lingvistic). 

 
3. Expansiune  
 Semiotica are un teren precis de cercetare precum limbajul sau practicile sociale 
de semnificare şi comunicare – vizând astfel descrierea condiţiilor de producere şi 
înţelegere a sensului a ceva. Putem deci spune că această disciplină a reuşit să se 
insereze într-o multitudine de domenii precum jurnalism, publicitate sau marketing, 

                                                 

33 Saussure, extras din lucrarea semnată de Umberto Eco – „Tratat de semiotică generală” 
34 Peirce, extras din lucrarea semnată de Umberto Eco – „Tratat de semiotică generală” 
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însă a avut un important cuvânt de spus şi în domeniul artei actorului şi artei 
spectacolului, reuşind să diferenţieze şi în acelaşi timp să explice mai exact noţiunile de 
simbol şi concept.   
 În acest sens, un aport important îl aduce Umberto Eco. În viziunea lui, 
semiotica reprezintă corelarea a două sfere: teoria codurilor care tratează semiotica 
semnificării şi teoria producţiei de semne care priveşte semiotica comunicării. 
Semiotica semnificării se poate contura şi independent faţă de semiotica comunicării, în 
timp ce situaţia înversă nu poate exista. Un proces de comunicare poate fi definit astfel: 
“trecerea unui Semnal (ceea ce nu înseamnă în mod necesar un semn) de la o Sursă, cu 
ajutorul unui Transmiţător, printr-un Canal, la un Destinatar (sau punct de 
destinaţie).”35   

Umberto Eco, spre deosebire de precursorii săi care au redus semiotica la o 
teorie a actelor de comunicare, lărgeşte aria de interes a semiologiei şi explică faptul că 
simptomele unei persoane bolnave ar trebui înţelese drept semne chiar dacă nu se 
încearcă o comunicare din partea bolnavului. Tot la fel, o femeie din clipa în care 
devine soţie sau se pregăteşte să fie aleasă ca soţie, femeia nu mai este doar un corp 
fizic, ci este un semn care trimite spre un sistem de obligaţii sociale. Astfel de fenomene 
au fost excluse din categoria semnelor de Peirce sau Saussure. “Propunem deci să 
considerăm drept semn tot ceea ce, pe baza unei convenţii sociale acceptate dinainte, 
poate fi înţeles ca ceva ce ţine locul la altceva.”36  

Gesturile produse de o persoană, pot dezvălui o serie de informaţii pentru noi. 
Să presupunem că nu putem auzi ceea ce un anumit domn vorbeşte. Cu toate acestea, 
putem înţelege – datorită modului în care se produce fizicaţia – gravitatea problemei 
exprimate sau gradul de fericire. În acelaşi fel  putem depista dacă acel om este italian 
sau arab. Putem spune că, dacă asistăm la un spectacol de teatru iar limba în care se 
joacă ne e străină, ar trebui, datorită semioticii semnificării, să înţelegem ce se petrece 
pe scenă. 

Aici însă apare o altă diferenţă valoroasă care separă inferenţa de semiotica 
semnificării. Ne putem gândi la foc pentru că am văzut fumul sau înţelegem că este vin 
în casă pentru că am văzut fundul paharului murdar de roşu. Asemenea cazuri de 
inferenţă sunt peste tot presărate în viaţa noastră cotidiană. Spre deosebire de Peirce, 
Eco subliniază faptul că nu putem privi orice inferenţă drept un act de semioză la fel 
cum nu putem considera că un proces semiotic implică obligatoriu inferenţe. Ceea ce se 
poate accepta însă este faptul că ”există inferenţe care trebuie să fie recunoscute drept 
acte de semioză (...) Primul medic care a descoperit o relaţie constantă între o serie de 

                                                 

35 Umberto Eco, idem 
36 Ibid. 
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pete roşii pe faţă şi pojar, a realizat o inferenţă; dar de îndată ce această relaţie a 
devenit regulă şi a fost înregistrată în tratatele de medicină, s-a stabilit o convenţie 
semiotică. Este deci vorba de semn ori de câte ori un grup uman decide să folosească 
ceva drept vehicul pentru altceva.”.37   
 
4. Simbioză 
 O clasificare importantă şi în acelaşi timp o distincţie specială care trebuie luată 
în calcul este aceea dintre semiotica generală, care reprezintă ştiinţa universală a 
semnelor având la bază limbajul uman şi semioticile regionale care se definesc prin 
adaptarea teoriei semnului anumitor domenii. Spre exemplu, semiotica imaginii 
reuneşte fotografia, afişul, mesajul publicitar, etc; semiotica trupului uneşte studiul 
mimicii, pantomimei, etc. Inutil să mai menţionez sub forma unei observaţii că în 
ambele domenii este cuprins şi universul teatral.   

Indiferent de domeniul în care activăm, orice formă de manifestare care ne face 
să părem sau să fim altfel decât în mod normal, poate fi înţeleasă drept o minciună 
(indiferent dacă ea este voită sau nu). Putem, spre exemplu, să abordăm un anumit 
comportament pentru a ne preface că suntem bolnavi, ceea ce înseamnă că ne folosim 
de funcţii-semn (tuşim pentru că asta se traduce prin răceală, durere, disconfort). 
Apare astfel posibilitatea de a semnifica şi implicit de a comunica ceva fără a exista o 
cauză şi/sau o stare reală de disconfort fizic. Teoria codurilor, după U. Eco, trebuie să 
studieze tot ceea ce poate fi folosit pentru a minţi.      

În viaţa de zi cu zi, acţiunile noastre sunt mai mult fizice decât verbale sau, 
altfel spus, comunicăm mai mult gesticulând, nu vorbind. Într-un mod similar, acelaşi 
lucru se întâmplă şi cu un actor pe scenă.  

Gesturile acaparează viaţa noastră profesională şi familială; ne ajută să 
comentăm, să explicăm sau să  acuzăm o faptă, o persoană, etc; pot fi înnăscute sau 
dobândite, voluntare sau involuntare, etc. Gestul este o carte de vizită a individului şi 
implicit a mediului (comunitate, domeniu de activitate, etc) din care face parte; 
exprimă identitatea acelei persoane. Toate aceste elemente fac parte din semiotica 
gestului, unde un rol important îl ocupă kinezica (gr. kinesis = mişcare) – ştiinţa 
comunicării prin gest şi expresie facială.  

Kinezica studiază în primul rând din punct de vedere al gestualităţii atât 
comunicarea individuală cât şi comunicarea între două sau mai multe persoane; de 
asemenea cercetează şi relaţia dintre limbaj verbal şi gestual. Aici ne intersectăm cu 
studiul teatral al unor personalităţi deschizătoare de drumuri precum Meyerhold sau 
Grotowski. 

                                                 

37 Umberto Eco, idem 
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5. Notă personală 

La început este fie indiferenţa fie lipsa de cunoaştere. Uneori apare chiar 
scepticismul. Pare dificil de acceptat şi de înţeles faptul că există o disciplină care îşi 
defineşte propriul material drept ”orice lucru”, dar în momentul în care se ridică ceaţa 
şi regulile clar trasate încep să apară, totul capătă un cu totul alt sens.  

În lumina noilor evenimente, a doua etapă e însoţită de un sentiment revelator 
şi în cele din urmă îşi face loc meditaţia. 

Ce ar însemna dispariţia semnului ? 
Să ne închipuim că ne trezim într-un oraş pictat în întregime în aceeaşi culoare 

unde nu există semne de circulaţie, reclame pe blocuri, diverse afişe pe uşile 
magazinelor, etc. Probabil că ne-ar cuprinde cel puţin teama, nesiguranţa, de parcă ne-
am trezit într-un oraş părăsit.  

 Dar să nu ne oprim aici. Dacă nici oamenii nu mai cunosc semne uzuale care 
ţin loc de salut sau totul e bine (ok)? Dacă formezi un cerc prin alăturarea degetului 
mare cu cel arătător şi-i strigi unui prieten ”va fi bine”, iar acesta repetând gestul va 
întreba ”ce înseamnă asta?”. Ar fi un şoc. Poate că în scurt timp ne-am îndoi de 
verticalitatea şi limpezimea minţii noastre; ar începe un declin psihologic. Mintea 
noastră pur şi simplu nu ar putea asimila o asemenea schimbare, atât de brusc.  

Asta este o extremă. O situaţie la polul opus probabil că ar fi cea în care am 
merge într-o ţară străină – să spunem Japonia – şi am fi asaltaţi de o multitudine de 
reclame într-o limbă pe care nu o înţelegem; ar trebui să ne acomodăm din mers cu 
religia, obiceiurile şi datinele lor, etc. Ciocnirea cu un asemenea val de semne noi ar 
putea stârni confuzie, disconfort, poate chiar imposibilitatea de a locui într-un 
asemenea loc. Modificările de acest gen pot avea efect devastator asupra anumitor 
persoane. Existenţa semnelor oferă confort fizic şi psihic, chiar dacă poate nu realizăm 
acest lucru. Toată lumea ştie că, toamna, frunzele cad ofilite la pământ – este una dintre 
conveţiile vieţii. Şi dacă brusc frunzele s-ar ridica la cer ? Acceptarea acestui fenomen 
nu ar veni imediat. 

 Semnele ne dau un sens clar în viaţă. 
 Mă gândesc la sentimentul pe care l-aş putea trăi dacă într-o zi m-aş trezi într-o 

lume fără semne (pentru că e o diferenţă imensă între a teoretiza despre ceva ce deja 
există şi a încerca să exprimi ceva ce nu mai e). Teatrul ar fi aproape imposibil.  

Groaznic. 
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Alexandru Vlad este actor, a absolvit masteratul de arta actorului în cadrul UNATC “I. L. 
Caragiale” şi este doctorand în cadrul aceleiaşi universităţi. A participat la masterclass-uri 
conduse de personalităţi precum David Esrig, Sanda Manu, Radu Mihăileanu, Alexa Visarion 
sau Alvis Hermanis. Alex Vlad dezvoltă proiectul “Teatru Acum” şi promovează diferite 
spectacole teatrale independente. În paralel scrie poezie, proză şi piese de teatru. O parte din 
lucrările sale au fost publicate în reviste şi antologii, iar două dintre textele dramatice au fost 
montate. Este premiat atât pentru lucrările literare pe care le semnează cât şi pentru activitatea 
teatrală în repetate rânduri. Organizează ateliere şi cursuri de arta actorului unde lucrează cu 
elevi de toate vârstele.  
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PERMANENŢE ALE DANSULUI  MODERN 
 

Raluca Ianegic 
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Abstract: The essay „Standing of Modern Dance” investigates 
aspects of the modern dance origins in stage formulas and their 
relation to new, to avant-garde.  
Keywords: sources, avant-garde, perenniality 
 

Recentele orientări stilistice din arta coregrafică conturează drept element 
definitoriu un proces de re-inventare. În cadrul acestuia, limbajul psiho-fizic şi 
corporalitatea se reîntorc la obârşii, acolo unde resursele sunt nesecate. De aceea 
considerăm că este  fundamentală revenirea asupra unor timpuri esenţiale.  
 Geneza dansului modern scenic s-a desfăşurat în spaţiul european. Spre 
deosebire de dansul clasic care s-a conturat pe traseul unui timp îndelungat, dansul 
modern s-a afirmat printr-o veritabilă explozie creatoare în cadrul căreia, dualitatea 
formă-fond, a indus rapid o arborescentă geografie a axelor de gândire. 
 Suntem preocupaţi în prezentul excurs, mai ales de destinul conceptului de 
formă determinant în procesul de re-teritorializare istorică şi estetică. Ne gândim la 
modalităţile în care corpul, cu caligrafiile sale spaţiale şi temporale, învinge 
evanescenţa, pentru a se contura în formule repetabile, transmisibile; ne gândim la 
contextul în care putem vorbi de un dans modern destinat reprezentaţiilor scenice, ne 
gândim la formele sale de început determinante pentru formele sale de azi. 

Actualele limbaje propuse de coregrafi în lucrările lor se datorează principiilor 
de arhitectură ale mişcării pe care perioada de artă expresionistă le-a dat la iveală. 
Această perioadă este matrice a dansului modern, dans care, în timp, purta interesanta 
denumire de „dans liber”. Şi, într-adevăr, „multă vreme, spune Dominique Dupuy, 
pionierii dansului modern au avut o asemenea nevoie de reacţie contra mecanismului 
tehnic al academismului, încât ei s-au ferit de orice dezvoltare musculară susceptibilă 
de a alimenta o virtuozitate. Travaliul lor făcea proba unui veritabil laborator”. 

Cel care făureşte gramatica mişcării dansate, cel care propune cea mai complexă 
teorie a sferei gestuale coregrafiate este Rudolf Laban - un veritabil arhitect al dansului 
modern. Înalte instituţii educative sunt structurate pe principiile sale coregrafice mereu 
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puse în lumină, re-luate, re-vizitate. Consideraţiile labaniene despre o lume a mişcării 
prin definiţie, în care totul este supus creşterii, schimbării, descompunerii, unirii, 
diviziunii, vibraţiilor, se aplică la corporalitate şi la mobilitatea ei deopotrivă interioară 
şi exterioară. Cercetarea şi practica spectaculară labaniană investighează: datele 
anatomo-fiziologice care deleagă mişcarea să funcţioneze ca celulă a ţesăturii 
coregrafice în toate componentele ei spaţio-temporale; în spaţiu şi timp mişcarea îşi 
coagulează puterile de expresie poetică. 

Mişcarea coregrafică este o ecuaţie amplă în care semnificanţi şi semnificaţi îşi 
schimbă reciproc locurile într-o veritabilă fenomenologie a devenirii lor, în care, aşa  
cum evidentiază consideraţii husserliene, „sensurile ocolesc decodificarea parţială şi 
totală”. O asemenea capacitate novatoare ne este conferită prin teoriile maeştrilor artei 
expresioniste şi ne aminteşte de rândurile lui Artaud: „Tot ceea ce nu este născut, poate 
încă să se nască pentru că noi nu ne mulţumim să fim simple organe de înregistrare”. 
Reperând bogăţia propunerilor expresioniste, Valéry gândea că ele ne oferă drept 
sumum poetic „momentul ce naşte forma şi forma  ce permite să fie văzut momentul”. 
Maeştrii acestui dans european se ocupă de metamorfozele infinite ale dinamicii 
corporale, de „ţeserea şi desfacerea” timpului după cum spunea Simone Forti, de un 
dialog permanent cu gravitaţia în care prind contur pulsiuni autoafective, 
autoreflexive. „Observând gama completă a impulsurilor  umane, afirma Rudolf 
Laban, eşti tentat să cauţi un numitor comun. Acest numitor comun este mişcarea cu 
toate implicaţiile spirituale”. 

La rândul ei, Mary Wigman nota în „Limbajul dansului”: „nu tema este cea care 
determină forma coregrafică, ci mai degrabă sentimentul intim al coregrafului dă 
caracterul final al operei”. Lucrând la „Hexentanz” ea conchide: „Totul ascultă aici de 
legi care se fundamentează pe esenţa şi caracterul formei coregrafice. Puterea, 
magnificenţa creaţiei artistice nu rezidă oare în această forţă - a ştii să determini haosul 
să devină ordine?”  

Reprezentanţii epocii operează un travaliu îndelung articulat pe problematica 
intersecţiilor dintre senzaţii şi percepţii. Limbajele pieselor prezentate sunt produse ale 
acestor multiple chiasme, ale colonizărilor ideologice reciproce, care pun în lumină, 
când problematici născute din investigarea corporalităţii, când unele izvorâte din 
arealul psihologic al unei realităţi tratate iconic. Vectori de ambreiaj şi de shift-out sunt 
prezenţi în procesul creator permiţându-ne să vorbim la fiece lucrare de un veritabil 
cronotop; raportul senzaţie - percepţie tratat în arta acestui timp ne trimite gândul  la 
deosebita formulă a lui Claudel: „l’oeil écoute”. Dansul absoarbe din propunerile 
expresioniste „acea parte individuală, singulară a lucrurilor, definind un maximum de 
expresivitate”, gândea Lucian Blaga descoperind în structura intimă a curentului un 
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„idealism” şi conchizând admirabil: „idealismul şi expresionismul restabilesc 
drepturile creatoare ale spiritului”. 

„Dansul liber” caută, inventează, găseşte principiile pe care se structurează 
dansul modern actual: relaţia corporală cu planuri diverse ale verticalităţii şi cu solul, 
repartiţia mişcărilor pe direcţiile oblice şi circulare ale gesto-sferei, forme infinite de 
relaţionare ale tuturor punctelor spaţialităţii prin intermediul fluxului, energiei, 
greutăţii, dinamicii, focusului, ritmului. „Dansatorii liberi” sunt cei care 
conştientizează în coregrafie suflul lor, modalitatea de mişcare diferenţiată a întregului 
sistem osteo-muscular, percepţia sensibilă a spaţiului care-i înconjoară, diversitatea 
temporală a desfăşurării gestuale. Fiecare coregrafie realizată de ei marchează o 
conştiinţă a trupului lor în comunicare strânsă cu mecanismele intime ale partiturilor 
muzicale. Din punctul de vedere al calităţilor mişcării este investigat un larg areal de 
atribute, iar relaţia cu partiturile muzicale vizează complexitatea. Creatorii timpului 
sunt fini cunoscători ai axelor compliante ale actului componistic, raportându-se la cele 
mai diverse momente din istoria acestei arte: spectacolele lor propuneau partituri 
muzicale ce se plasau într-un timp pornit din baroc şi sfârşind  în dodecafonism.  

În lucrările coregrafice ale „dansului liber” operează trei sisteme cu valori 
semnificative: gestual, sonor, vizual. Expresionismul coregrafic este primul curent care 
cercetează în detaliu acţiunea simultană a acestor sisteme şi problematica interpretării 
lor; în expresionism ele capătă valori de metalimbaj. Gândindu-ne la Deleuze, am 
spune că arta timpului este „desemnare, manifestare, semnificaţie şi expresie în sensul 
husserlian al cuvintelor”. Ecourile sunt puternice în timp; expresionismul coregrafic 
traversează drumul de la reprezentare la reflecţie, transformând de cele mai multe ori 
semnul în simbol. Dacă mai înaintăm în timp constatăm că sisteme de tehnică 
corporală ale unor coregrafi de referinţă precum Doris Humphrey, Martha Graham, Alwin 
Nikolais şi Bella Lewitzky, au fost construite printr-o amplă raportare la propunerile 
fundamentale ale expresionismului. 

Nu am trece la problema fondului artei expresioniste şi a proiecţiilor sale 
pentru viitor fără a sesiza un interesant paralelism istoric. El este oferit în spaţiul 
american de Isadora Duncan şi chiar de şcoala Denishawn. Figura învăluită într-un aer 
de legendă a Isadorei Duncan dăruia un dans al cărui ritm trăit pe scenă provenea din 
misterul însuşi al făpturii sale, în care se împleteau eleganţa şi volutele mişcărilor, 
condensarea trăirilor şi amploarea transfigurării. Contemporanii, de la Valéry la 
Essenin, fascinaţi de apariţia ei, o plasau într-o relaţie de sinonimie cu însăşi esenţa 
dansului. Graţia şi tragicul, suflul de energie al evoluţiei scenice şi plânsetele ultimelor 
lebede aveau să inunde paginile cronicilor. O personalitate care a deschis drum 
libertăţii de mişcare ca axă a artei contemporane. În jurul ei s-a coagulat, ca şi în 
expresionism, o comunicare strânsă între artişti: poeţi, muzicieni, pictori, oameni de 
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teatru; îl amintim pe marele regizor Gordon Craig care a fost înfluenţat în realizările 
sale scenice de arta mişcării propuse de Isadora Duncan. În cartea „My life”, Isadora 
nota: „dansul viitorului va fi o nouă mişcare, consecinţă a întregii experienţe umane”.  

Diversitatea funcţiilor gestualităţii se naşte din latente existenţe ce sunt înscrise 
pe corpul uman graţie unui complex excurs istoric, social, cultural. Gestualitatea 
activează prin universul ei un „corp-secund”; în economia dramatică a lucrării, el 
realizează schimburi între imaginar şi real, printr-un amalgam de „semne optice” şi 
„semne sonore”, conturând o veritabilă ideologie a corpurilor; de altminteri, Mauss 
semnala că „fiecare cultură şi fiecare artă atribuie putere unuia sau altuia dintre 
segmentele corpului, pentru că oglinda este reprezentată chiar de corp”.  

  Din punctul de vedere al conţinutului, al fondului, „dansul liber” are 
propuneri majore. Dacă în arta plastică, „Der Blaue Reiter” se îndrepta către o marcă 
abstractă, orientarea „Die Brücke” rămânea fidelă expunerii unui subiect, în care se 
miza pe gestualitatea personajului, pe o dramaturgie ce se năştea din analiza 
personajului ori din exploatarea mişcării ca semn. Deopotrivă, abstractul şi teatralul îşi 
fac loc în acest vast spaţiu artistic, combustionându-se reciproc, mutând în mod 
alternativ accentele.  

Dimensiunea abstractă a mişcării, împlinirea unei economii coregrafice bogate 
printr-un complex proces de improvizaţie sunt esenţiale în şcoala „dansului liber 
european” şi vitale pentru tot ceea ce se întâmplă ulterior în coregrafia modernă 
întrucât înscriu referinţe ce sunt re-teritorializate. Dealtminteri, procesul de 
abstractizare se conturează ca o coordonată neîntreruptă a manifestărilor artistice ale 
spiritului uman; Marcel Brion considera că abstracţionismul se instalează ca discurs 
estetic sub semnul „unui scientism ce consideră teoriile ştiinţifice ca fiind capabile să 
explice totul; un intelectualism, preconizând supremaţia raţiunii asupra sensibilităţii, 
îşi dă silinţa să păstreze în toată prospeţimea sa senzaţia, aşa cum a fost primită, şi să 
restituie sub forma unei emoţii impresia obţinută prin simţuri, fără ca aceasta să fie 
amplificată sau deformată nici de intelect, nici de afect”. 

Pe de altă parte, elementul teatral conţinut în arta coregrafică a timpului anunţă 
geneza unui curent major al coregrafiei moderne: dans-teatru sau „tanztheater”. 
Termenul lansat de Rudolph Laban devine emblemă pentru o întreagă şcoală 
coregrafică. Oricum, în circuitul senzaţie – percepţie – fizicalitate – psihism dansul 
glisează fără piedici către întâlnirea cu teatrul. În tot acest proces de ideologizare 
reciprocă subliniem teoria kandinskiană conform căreia, expresionismul este o 
trăsătură psihologică generală. Expresionismul stabileşte pentru dans, pentru fiecare 
individ creator, succesiunea de metamorfoze de la trăiri la expresia lor. 

Dacă am găsit în matricea artistică analizată importante şi multiple axe de 
construcţie ale unei ţesături coregrafice, orientările recente ale spectacolului de dans le 
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pot aprofunda pentru a contura noi tendinte. Limbajele actualilor coregrafi sunt 
purtătoare ale unor evidente ecouri alimentate de bogata estetică a acestui curent. 

„Dansul liber european” a fost pentru coregrafia contemporană un areal 
polimorf de raportare la valori perene, sau, cum ar spune Lyotard „un conductor 
pluridimensional”. 
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spaţii neconvenţionale dintre care amintim „Muzeul colecţiilor de artă”, „Ateneul Român”, 
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Abstract: This article is a tribute to creator Bob Fosse. The attempt to almost anatomically 
dissect his genius talent comes from the author's need - a representative of a growing field 
(Romanian music theatre) -  to identify techniques, personality and education references in and 
for this creative field. The need for true artistic models renders imperative the existence of such 
observers that identify, understand and then share their knowledge bringing to the fore the 
existence and creation of undisputed artistic entities in time and space. 
Keywords: cinema & coreography, creativity, inspiration, intuition, genius 
 

„You’re foolishly and childishly flirting with the disaster “  
 All That Jazz 

 
 Se spune că într-o generaţie există o persoană (câteodată mai multe – în 
generaţiile dăruite) care justifică existenţa întregului. Aceste persoane sunt stâlpii, sunt 
reperele în istorie, cei prin care omenirea merge mai departe, sunt cei care evoluează 
primii deschizând drumul tuturor. Această regulă se aplică în toate domeniile, în toate 
spaţiile şi în toate timpurile.  
  Dacă mă gândesc la musicalul american din a doua parte a secolului trecut, 
primul nume care-mi vine în minte este Bob Fosse (1927-1987) – dansator, coregraf şi 
regizor de teatru şi film. În următoarele rânduri voi încerca prin portretul pe care-l voi 
creiona acestui artist  să prezint, să răspund sau măcar să întreb ce înseamnă creaţia în 
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spaţiul show-ului, de unde vine creativitatea artistului, în ce măsură este controlată, în 
ce măsură este manifestarea Geniului Universal, ce rol are intuiţia în munca artistică şi, 
în general, dacă există o reţetă alchimică a elementelor şi raporturilor care ne poate 
ajuta, dacă nu să devenim noi creatori, măcar să înţelegem acest mecanism. 
 
 

 
 

Trăim într-o epocă în care conceptele există din abundenţă, în care din trei în 
trei ani apare un nou curent artistic şi-atunci, deodată, se pune problema valorilor – 
adică a realelor valori în operele de artă şi a durabilităţii acestora în timp. Ce face opera 
lui Fosse să dureze, să fie actuală, să fie – după cum spune Umberto Eco – o operă 
deschisă? Cum se poate ca un gen atât de formal, cu structuri fixe şi tehnici imposibil 
de ocolit în drumul creatorului către produsul finit (mai ales în condiţiile în care 
„show-ul“ a căpătat un nou atribut care transformă totul într-o mare afacere, într-un 
domeniu comercial – „show-business”) să conţină o valoare atât de mare şi atât de 
profund impregnată în structura operei încât ea să fie receptată de generaţiile născute 
ani de zile mai târziu? Cum se poate într-o lume în care moda durează mai puţin de un 
an – în orice domeniu – de la cel vestimentar şi culinar până la cel muzical sau al 
dansului – într-o lume în care sensibilitatea este acoperită de acumularea de informaţie 
şi e îngheţată în formule tehnice din ce în ce mai prezente şi în artă, filmul „All That 
Jazz” să fi fost creat întru plăcerea generaţiei mileniului trei? Deşi primul şi singurul 
răspuns este recunoaşterea de către noua generaţie a creativităţii autentice şi a 
originalităţii lui Bob Fosse, iată alte câteva motive evidente: 
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� Pregătirea profesională. Bob Fosse a fost copilul unor actori de vodevil şi a jucat 
pentru prima oară la la 13 ani. La 15 ani coregrafiază deja primul său număr de 
dans cu o trupă de dansatoare pentru un night-club. Urmează pentru doi ani chiar 
şi cursuri de teatru la care renunţă în momentul în care intră în Chorus – trupa de 
dans cu care va lucra spectacole pe Broadway. Într-un interviu pe care îl acordă 
câţiva ani mai târziu, vorbind despre această perioada de început, spune zâmbind: 
„I had fantasies of becoming the next Fred Astaire”.  

� Energia nativă şi deosebita sa capacitate de muncă. Energia sa neobosită se reflectă 
în ritmul „fără metronom” în care munceşte în cadrul proiectelor sale, cât şi în stilul 
coregrafic „jazz dance“ care şochează prin expunerea pudică formal (de fapt, „cinic 
sexuală“, cum a fost caracterizat, atingând „vulgaritatea“ vodevilului şi a 
burlescului), dar aproape violentă în esenţă, a sexualităţii umane, a nevoii de 
exprimare instinctuală (vezi în „All That Jazz” momentul coregrafic „Air lines” sau 
momentul din finalul filmului în care fiica de 13 ani apare în lumina reflectoarelor 
încercând să-şi asume rolul divei de cabaret, făcând trecerea din copilărie în 
maturitate, cu accente dureroase de nesiguranţă în paralel cu momentul morţii 
tatălui). Această energie a fost convertită de mai multe ori de-a lungul vieţii, după 
cum ne spune biografia sa, într-o energie sexuală pasională şi inconsecventă (se 
căsătoreşte de mai multe ori în paralel cu poveştile de dragoste „ilegale“, dar la 
vedere). 

� Stilul eclectic. Bob Fosse putea îmbina în realizarea coregrafiilor sale chiar şi cinci 
stiluri de dans în acelaşi moment. De exemplu, în spectacolul „Readhead”, unul din 
numere conţine cancan, marş, un dans ţigănesc, unul englezesc „old fashion“ şi 
jazz-dance-ul lui Fosse, deschizând astfel o nouă poartă creaţiei muzicalo-teatrale şi 
prefigurând post-modernismul. 

� Structura psihică. Structura sa sensibilă, inteligentă, capabilă de autoironie, 
încăpăţânată, intuitivă, curioasă, efervescentă, cu accente de inocenţă, 
nonconformistă, se dezvăluie în câteva fraze-cheie din capodopera sa, „All That 
Jazz”: „Îţi e frică să nu fii ca ceilalţi...”, „Mi-e frică de moarte“, „Doamne, nu iţi 
place muzicalul?” (replica spusă cu câteva minute înainte de moarte), „Spectacolul 
trebuie să fie continuat!”. Când Leslie Bennett l-a intervievat pe Fosse pentru New 
York Times cu puţin timp înainte de premiera pentru „Big Deal”, el i-a spus „Sunt 
43 de scene! E ca al III-lea Război Mondial să încerci să faci asta!” Dar a adăugat: 
„Trebuie luată în seamă întotdeauna şi imortalitatea cuiva. E ceva în încercarea de a 
crea care le oferă oamenilor plăcere. Ceva legat de camaraderie. Poate că cineva îşi 
va aduce aminte de tine”. Apoi a adăugat mai încet „Poate că cineva va spune… A 
fost un bun organizator de spectacole, ne-a oferit spectacole bune. Puteai 
întotdeauna să te bazezi pe el pentru o seară de distracţie”. 
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� Construcţia strict personală a operei. Roland Barthes spune că „Opera este 
structura unei existenţe“ şi, de cele mai multe ori, opera lui Baudelaire este eşecul 
omului Baudelaire, cea a lui Van Gogh – nebunia lui, cea a lui Ceaikovski – viciul 
său. Prin urmare, explicaţia operei este căutată întotdeauna în cel care a produs-o, 
ca şi cum, prin intermediul alegoriei mai mult sau mai puţin transparente a 
ficţiunii, cea care şi-ar face auzită „mărturisirea” ar fi mereu, în ultimă instanţă, 
vocea unei singure persoane – Autorul. Creaţia lui Fosse reuşeşte, de altfel, să se 
„conformeze” şi altor „instrumentare” de măsurare a valabilităţii unei opere prin 
prisma psihologiei şi a teoriei motivaţiei umane conform căreia totul, chiar şi arta, 
este clasificată şi aşezată într-o ierarhie. Piramida lui Abraham stabileşte anumite 
repere operelor artistice, care, odată atinse, conferă posibilitatea ca acestea să fie 
„recunoscute” de generaţiile viitoare. Aceste repere sunt: elementul biologic, cel 
sexual, ego-ul (nevoia de stimă şi recunoaştere al individului de către societate), 
nevoia de împlinire (fericire). Dar toate aceste jaloane pe care Fosse le respectă nu 
ar fi cântărit nimic în ochii publicului dacă nu ar fi fost umplute cu 
sufletul/simţirea artistului într-o creaţie unică şi irepetabilă aşa cum Dumnezeu 
însuşi nu copiază structura fulgilor de zăpadă.  

 

 

 
Însă atuul major al filmului lui Bob Fosse, „All That Jazz”, este plasarea în 

centrul său a problemei fricii de moarte.  
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  Aici intervin geniul, talentul, tehnica şi putinţa creatorului de a da naştere unei 
opere de artă autentice care poate fi închisă (contemplativă) la nivelul formei şi 
deschisă (narativă) în planul conţinutului, situându-l pe receptor într-o intersecţie de 
sensuri şi punându-l să aleagă după propriul sistem de referinţă, oferind posibilitatea 
decriptării în diverse feluri. Astfel, publicul poate descifra povestea filmului pe mai 
multe planuri: o poveste din culisele show-business-ului din care nu lipsesc muzica şi 
dansul pentru a crea efectul total de „comercial “, povestea dramatică a unui om care 
nu apucă să îşi vadă visul împlinit din cauza morţii timpurii şi, al treilea nivel, 
confruntarea omului cu conştiinţa personală (sau cu Marea Conştiinţă) în încercarea de 
a-şi evalua viaţa şi, eventual, de a găsi „argumentul suprem“ care să aibă forţa de a 
învârti mai departe roata vieţii, de a nu-i rupe firul ... Când rememorarea nu aduce nici 
un argument pentru ca „show-ul vieţii“ să continue, când medicii sunt incapabili de a 
mai găsi soluţii, când totul este la sfârşit, atitudinea devine dureros autoironică prin 
„luarea la harţă” cu Dumnezeu şi este rezolvată formal printr-un număr fără 
corespondent în acel moment în arta music-hall-ului american: muzica contrastează cu 
versurile, situaţia contrastează cu atmosfera, jocul actorului principal contrastează cu 
jocul celorlalţi actori, coregrafia dinamică  contrastează cu supratema morţii care 
„învinge” în final, impunând moartea personajului principal (contrar stilului de 
happy-end). Astfel putem spune că filmul are la bază „drama muzicală“, gen teatral 
care, fără a ocoli valorile divertismentului, aspiră spre arta serioasă prin ambiţiile la 
universalitatea tematică: drama proeminentă în conţinut, caractere puternice şi bine 
conturate ca personaje, forma îndrăzneaţă. Acest gen este similar în temperament (dar 
nu şi în concept) cu piesa de teatru cu muzică. Şi cum altfel ar putea fi structura acestui 
film când scenariul este scris de Bob Fosse, când momentele coregrafice (care 
augmentează „comentariile“ spuse sau conţinute) sunt create de acelaşi Bob Fosse, 
când episoade întregi din scenariu se regăsesc în viaţa personală a acestuia, când nimic 
din tot ce a creat nu vine din afară, ci din interiorul artistului, când este surprins însuşi 
iraţionalul din artă – nevoia creatorului de a munci şi a duce la capăt un produs ce se 
supune efemerităţii? 

Dar lovitura de graţie pe care o dă Fosse vieţii – sau morţii, dacă privim cele 
două concepte ca feţe ale aceleiaşi monede – nu este atitudinea lui din acest film faţă de 
Marea Trecere, ci intuiţia de care dă dovadă regizându-şi moartea într-un stil 
nonconformist pentru ca la câţiva ani de la apariţia acestui film, oglindindu-şi creaţia 
cinematografică, să moară cu foarte puţin înainte de a se ridica cortina unui spectacol 
„reînviat“, readus în atenţia publicului, care avea să fie un mare succes, „Sweet 
Charity“, semnat Bob Fosse. Astfel inovaţia pe care o aduce în arta coregrafică – 
introducerea subtextului la dansatori (tehnică preluată din actorie, care îmbogăţeşte forma 
şi conferă mai multă expresivitate celui de pe scenă) este folosită, dintr-o intuiţie 

90



Concept vol 4/nr 1/2012                                                                                                     Research 

 

genială sau dintr-o ironie a sorţii, şi în „jocul său cu moartea“ prefigurat în filmul „All 
That Jazz“.  

Trecând prin această prezentare a marelui om al artei show-ului nu putem 
decât să ne întrebăm şi să întrebăm cât la sută din opera sa a fost creaţie pură, cât la 
sută intuiţie, cât la sută geniu, sau, până la urmă, care este raportul alchimic dintre 
toate aceste elemente? Bob Fosse rămâne unul dintre „iluminaţii“ acestui gen, unul 
dintre puţinii regizori al căror nume este mai cunoscut decât al vedetelor de pe afişul 
spectacolului sau al filmului, rămâne o poveste incitantă din lumea show-business-ului 
american şi, cum spune hit-ul acestei industrii: „There’s no business like show-business, 
there’re no people like show people“.  
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trainer internaţional, organizează team-building-uri, susţine workshop-uri de tehnici de 
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Abstract: Following research conducted for my PhD 
thesis, I found very interesting material related to 
certain less known characteristics of the human 
voice, so I decided to make a brief presentation in the 
Addendum of the thesis. It's about Voice therapy, 
related to the healing power of words, more precisely 
the sounds emitted by the human voice. Things long 
known and used in Tibetan or Yoga practices and later scientifically proven, especially by the 
Austrian Leser-Lasario, who gave it his name after healing himself using this method. The voice 
professional needs to acknowledge the existence of these techniques in order to fully understand 
the role of sound vibrations outside and inside the body. Also, the resonance phenomenon takes 
on new connotations, amplifying its area of influence, in terms of this therapy. Here's how, 
beyond resonance with the Cosmos, or the public, we can speak of an inner body resonance of the 
performer, better yet a Self Resonance. Where we can go, which are boundaries that can be 
overcomed through awareness and application of these methods remains to be proven by future 
generations. 
Keywords: vocal technique, vocal therapy, inner vibrations, exhaling sounds   
 
 
 Un capitol interesant al vorbirii noastre ne poate oferi soluţii nebănuite de 
însănătoşire. Este vorba de Terapia cu vocale. 
 În ultima perioadă se pune din ce în ce mai acut accentul pe interdisciplinaritate 
şi din acest punct de vedere, studiul vocii umane încă ne mai oferă noi posibile spaţii 
de explorat. Conexiunile dintre diferitele capitole ştiinţifice şi, mai ales, înrudirile 
artelor cu ştiinţa ne deschid noi universuri conceptuale şi de comprehensiune, care pot 
simplifica enorm anumite activităţi sau pot deschide noi orizonturi de cercetare. Un 
foarte bun exemplu în sprijinul acestei afirmaţii este tehnica vindecării prin sunet. 
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Primele cercetări legate de această tehnică au fost efectuate de austriacul Leser-
Lasario38, fiind şi cel care a denumit-o „terapia cu vocale”, conform studiului său 
Lehrbuch der Original-Vokalgebärden-Atmung, Auflage, Büdingen-Gettenbach, 1954 
(republicat în limba engleză sub titlul Breath is Life - Newly discovered ways for the 
prevention of illness and rejuvination of the body!: the vowel-type-breathing-method la editura 
Werner und Winter, Frankfurt, în 1923). 

Observaţiile sale au pornit de la studiul Mantrei Yoga şi au dus după o 
perioadă de aproape treizeci de ani de studiu la formularea unui sistem natural, 
terapeutic, unic în lume. Cel mai interesant aspect însă este reprezentat de lipsa 
existenţei unor factori nocivi sau a unor contraindicaţii. Cu alte cuvinte, oricine poate 
interveni cu ajutorul unei respiraţii cât mai ample şi profunde asupra propriei 
persoane, ameliorând diferite blocaje energetice, ducând astfel la vindecarea unor 
afecţiuni. Mai precis, ideea acestor studii i-a venit lui Leser-Lasario de la observarea 
unui bebeluş care ajungea să obţină o stare de fericire şi de veselie, prin pronunţarea 
unor anume vocale. Tehnica este, de bună seamă, străveche şi se bazează mult pe 
respiraţia completă de tip yoghin. Prin exerciţii, studii şi observaţii asupra propriului 
corp, Leser-Lasario a izbutit să se vindece complet de o depresie accentuată de care 
suferea. 

Terapia prin vocale se execută cu ajutorul unei respiraţii bazate pe relaxare, 
asociată la momentul expiraţiei cu emisia anumitor sunete vocalice. Se preferă emisia 
extinsă, cât mai constantă, transfiguratoare a acestor vocale, a căror utilizare şi acţiune 
o prezint în continuare: 
Vocala A: acţionează asupra părţii superioare a toracelui şi plămânilor, esofagului, 
celor trei coaste superioare şi creierului. Îmbunătăţeşte şi măreşte randamentul 
proceselor cerebrale, ameliorează memoria. Amplifică şi armonizează capacitatea 
afectivă.  
Vocala Ă: acţionează asupra plexului solar şi a regiunii abdominale. Vindecă 
majoritatea afecţiunilor digestive. Amplifică voinţa şi încrederea în sine. 
Vocala Î: acţionează asupra regiunii pieptului şi zonei plexului solar. Vindecă în mod 
gradat durerile de cap, infarctul miocardic, gastritele, ulcerul, tuberculoza pulmonară. 
Duce la apariţia unei stări de bună dispoziţie şi de armonie. 
Vocala E: acţionează asupra gâtului, a coardelor vocale, a tiroidei, glotei şi laringelui. 
Vindecă în mod gradat guşa şi alte tulburări care apar la nivelul gâtului. Amplifică o 
stare de candoare şi de puritate. 

                                                 

38 Benno Max Leser-Lasario, medic din perioada anilor 1900, care a efectuat cercetări asupra 
respiraţiei şi rezonanţei vocii umane. Cercetări continuate de soţia sa, Annemarie Leser-Lasario 
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Vocala I: acţionează asupra bronhiilor, inimii, laringelui, gâtului, nasului, creierului şi 
capului. Ajută la eliminarea mucozităţilor din gât, bronhii şi la vindecarea migrenelor 
şi tulburărilor cardiace. Duce la apariţia unei stări de veselie şi bucurie luminoasă. 
Vocala O: acţionează asupra zonei toracelui, timusului şi regiunii diafragmei. Aduce 
calmul şi amplifică vitalitatea. Amplifică în fiinţă iubirea pură fără obiect. 
Vocala U: acţionează asupra regiunii stomacului, ficatului şi organelor sexuale. 
Vindecă în mod gradat majoritatea tulburărilor stomacului, elimină constipaţia şi 
afecţiunile ficatului. Are influenţă benefică asupra rinichilor şi ajută la depăşirea 
impotenţei şi frigidităţii. Duce la apariţia unei stări de dilatare amplă a conştiinţei. 
Efectele terapeutice vor apărea în scurt timp39. 

Vibraţia vocalică iniţiată la nivelul coardelor vocale, se transmite amplificată cu 
ajutorul diverşilor rezonatori, către organul cu probleme, unde prin vibraţie sau chiar 
prin rezonanţă (de aceea fiecare vocală are o anume adresare anatomică precis 
direcţionată) duce la eliminarea impurităţilor existente, fie ele şi pe plan energetic – 
energii negative. Există o corespondenţă clară între un anume tip de vibraţie şi fiecare 
parte a corpului nostru. Observăm în acelaşi timp că efectul este multiplu, nu numai la 
nivel anatomic, ci şi psihic, ducând la îmbunătăţirea stărilor psihice ale practicantului, 
conform cu acelaşi tip de direcţionare specifică. 

Iată cum fiecare sunet emis de propria noastră voce poate duce la ameliorarea 
unor probleme ce pot apărea, iată cum natura ne pune la îndemână toate mijloacele de 
a ne echilibra în cazul atrofierii unor traiecte energetice, fără intervenţii chimice sau 
fizice, iată cum ne putem rezolva singuri anumite probleme şi iată cum nu ştim să 
ţinem cont de toate aceste aspecte simple şi la îndemână, încât să fim nevoiţi să 
ajungem la operaţii complexe ori la intervenţii chimice sau prin radiaţii asupra 
propriului organism, pentru eliminarea anumitor deficienţe. Este cu atât mai 
interesantă această tehnică, cu cât ea poate funcţiona la fel de bine şi dacă este aplicată 
în grup, ba chiar efectele vor fi mărite, prin faptul că se va păstra continuitatea vocalică 
datorată respiraţiei individuale diferite, spre deosebire de expiraţia unei singure 
persoane, care alternează cu momentele de inspiraţie, când emisia sonoră se întrerupe. 
Perseverenţa în aplicarea acestei tehnici duce la apariţia rapidă e efectelor. Iar exerciţiul 
poate fi amplificat prin folosirea respiraţiei yoghine complete, mai precis, o 
conştientizare a faptului că inspirăm mai mult oxigen, ceea ce duce la asimilarea mărită 
a energiei subtile de tip prana. Treptele implicării psihicului în această modalitate, pot 
fi adâncite prin asocierea unor stări lăuntrice cu caracter transfigurator, care vor 

                                                 

39 conform Arta de a trăi, Magazin – Eduard Brânzilă, http://www.artadeatrai.ro 
/arhiva/13/vocale.13.php  
sau http://www.info-sanatate.ro/articol,5,56,Terapia_cu_vocale.html 
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focaliza energiile către sistemul nervos simpatic, controlând circulaţia sanguină, dar şi 
funcţionarea armonioasă a organelor vitale, a glandelor endocrine, prin activarea 
globală a chakrelor, adică a centrilor subtili de forţă ai fiinţei. 

Altfel spus, modalitatea de activare vocalică este, de fapt, străvechea formulă 
mantrică de concentrare şi focalizare energetică. Mantra reprezintă exact această 
vocalizare bazată pe relaxare musculară şi concentrare mentală, care prin transfigurare 
curăţă traiectele energetice de posibile blocaje, facilitând contactul cu Cosmosul, cu 
imensul rezervor energetic ce ne înconjoară şi ne stă oricând la dispoziţie.  

„Silaba sacră OM (AUM) e sunetul primordial, sunetul creaţiei sau Verbul. Ea 
este esenţa Vedelor, deci a ştiinţei sacre (Nirmala Vidya). Este prima şi cea mai 
importantă mantra. Upanishadele40 arată că este arcul, în timp ce Sinele (Atman) e 
săgeata, iar Brahma ţinta. Ea e integrată (de regulă, la început) în celelalte mantre. 
Rostirea mantrelor are un scop şi un caracter specific bine precizat. Astfel, în cadrul 
ceremoniilor de venerare a Focului (Havan), în timpul ofrandelor se pronunţă mantra 
OM Swaha, iar în timpul libaţiilor, mantra Vasat. OM este, prin excelenţă, manifestarea 
divinităţii. În strânsă legătură cu AUM, cuvântul ebraic amin (amen), adoptat de 
liturghia creştină la sfârşitul rugăciunii, este suflul creator invocat pentru a o împlini. 
Sepher Ietsirah spune că Memra (=cuvântul) produce orice obiect şi orice lucru prin 
Numele său Unu.”41.   

Modalităţile yoghine bazate pe acest tip de activitate, au dus la apariţia unei 
ramuri specifice din Yoga, denumită Mantra Yoga. Odată depăşită iniţierea secretă, 
graţie progresului ştiinţific şi de cercetare a acestor tehnici, a fost uşor de remarcat că:  

„Mantra este o reprezentare Sonor Analogică de punere şi menţinere în stare de 
Rezonanţă subtilă cu o anume forţă sau energie din Macrocosmos. Altfel spus, mantra 
este prefigurarea acelei puteri subtile, enigmatice din macrocosm, sub forma sunetului. 
Puterea nesfârşit creatoare a energiilor subtile binefăcătoare ale gândirii este admisă 
astăzi din ce în ce mai mult în Occident. Această cunoaştere străveche a fost păstrată 
secretă în India, constituind baza practicilor yoga şi mantra. Chiar şi astăzi, multe aspecte 
în yoga şi mantra sunt menţinute deloc întâmplător strict secrete, mai ales pentru a 
preveni utilizarea lor abuzivă sau malefică, în cazul mantras-urilor care fac posibilă 
rezonanţa cu energii subtile rele.” (conform aceleiaşi surse). 

                                                 

40 Upanișadele (în limba Devangari) sunt o parte din Vede și formează Scripturile hinduse, care 
discută în principal despre filozofie, meditaţie și fiinţa divinităţii; formează principiul spiritual 
al hinduismului vedic. Considerate a fi contemplări mistice sau spirituale ale Vedelor, 
Upanishadele sunt cunoscute ca Vedānta ("sfârșitul/punctul culminant al Vedelor"). Ele au fost 
compuse timp de câteva secole. Cele mai vechi, Brhadaranzaka și Chandogza, au fost datate în 
jurul secolului al VIII-lea î. Hr. 
41 conform http://gvyintheworld.blogspot.com/2007/04/gvy-rumania.html 
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Termenul deja binecunoscut de Rezonanţă care apare aici, nu este deloc 
întâmplător. El asigură conexiunea fină cu particulele cosmice încărcate energetic, 
facilitând transferul necesar reîncărcării noastre. Cuvintele eruditului orientalist Max 
Müller42 vin să sublinieze acest lucru: „De mii de ani, yoghinii atribuie în unanimitate 
extraordinare puteri curative şi revitalizante, cu ecouri complexe atât în plan fiziologic 
cât şi subtil (vitale, psihice şi mentale), mantra-ei fundamentale AUM, care a fost 
indicată din timpuri imemoriale ca fiind sunetul subtil primordial sau tonica 
macrocosmosului (manifestarea permanentă a Logosului creator), pranava. Uluitor 
mai ales pentru cel înzestrat cu intuiţie şi inteligenţă este faptul (deloc întâmplător) că 
acest sunet esenţial există în multe alte tradiţii spirituale, sub forme uşor diferite, cum 
ar fi: Amin, Aman, Amon etc. Uneori, această pranava fundamentală (AUM) era 
însoţită de încă 6 bija mantras (sunete subtile distincte, considerate fiecare o mantra, 
numite seminţe): Hram, Hrim, Hrum, Hraim, Hraum şi Hrah.  

În anumite tratate yoghine secrete se spune că repetarea cu voce tare (sau 
emisia mentală însoţită de intrarea în starea de laya yoga) a fiecărei bija mantra (dintre 
cele 7 bija mantras) în parte, timp de minim 10 minute, constituie aşa-numitul 
antrenament yoghin secret cu cele 7 buja mantras. Marii yoghini ai Orientului au 
mărturisit că repetarea distinctă, interiorizată şi cu voce tare (câte 10 minute, pe rând, a 
fiecărei bija mantra dintre cele care sunt indicate mai sus) a acestor 7 silabe sonore 
secrete, acţionează profund atât asupra vehiculelor subtile ale fiinţei cât şi asupra 
organelor fizice interne, unde face să apară fenomene ample de regenerare şi 
energizare, care sunt remarcate în special la nivelul inimii, stomacului şi creierului.”43  

În multe alte documente găsim referinţe la cele şase sunete de vindecare sau 
cele şase-silabe secrete, identificate de practica taoistă. Perioada apariţiei nu este clar 
delimitată, secolul VI după unii cercetători (Kenneth Cohen44) sau secolul V după alţii 
(Craig Reid). Faptul că orice organ sănătos are o anumită vibraţie, a putut duce la 
activarea lor prin anumite sunete specifice. Pronunţia poate însă varia, gradul de 
vocalizare de asemenea. Mai curând sunt sunetele normale ale expiraţiei, modificate în 
foarte mică măsură de poziţia limbii sau a buzelor. Ordinea sunetelor, variază şi ea de 
la un profesor la altul. Este vorba aici de grupuri de sunete, cum ar fi Shhhh, 
Hawwwww,Chooooo,Whooooo,Heeeee, sau altele, iar pentru ca intervenţia să aibă o 

                                                 

42 Friedrich Maximillian Müller (n. 1823 – d. 1900), cunoscut sub numele de Max Müller, 
orientalist şi filolog german, unui din fondatorii spaţiului academic de vest de studii indiene şi 
de religie comparată. Autor al lucrării Cărţile Sacre ale Estului - un set de cincizeci de volume cu 
traduceri în limba engleză. 
43 Max Müller – Six Systems of Hindu Philosophy – Green Longmans, New York,1899 
44 Keneth Cohen, autor al cărţii The Way of teh Qigong; The Art and Science of Chinese Energy 
Healing, 1999 
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maximă eficacitate, au fost dezvoltate şi nişte posturi specifice, prin care se pot activa 
meridianele canalelor energetice ale anumitor organe. Singura condiţie impusă este 
practicarea zilnică a acestor exerciţii45.  

Avantajul acestor şase sunete vindecătoare pentru interpreţi este amplificat de 
faptul că prin aceste exerciţii se poate obţine un mai mare control asupra emoţiilor, în 
special cele negative.  

De multe ori, halena (respiraţia urât mirositoare) nu este cauzată de carii, caz în 
care se tratează simplu, la un dentist, ci de afecţiuni ale organelor interne, ficatul 
bolnav, rinichii, stomacul. Cele şase sunete contribuie puternic la detoxifierea corpului, 
la întărirea organelor şi la eliberarea gazelor care cauzează mirosul urât. Tot astfel pot 
fi rezolvate şi problemele de transpiraţie urât mirositoare. 

Organele care pot fi influenţate prin aceste tehnici sunt cele importante, asociate 
şi ele la rândul lor în grupuri, ca: 

- inima şi intestinul subţire,  
- ficatul şi ochii,  
- rinichii şi urechile,  
- plămânii, pielea şi intestinul gros,  
- splina, stomacul şi pancreasul. 
Prin eliberarea energiei din organe, sunetele pot mări şi gradul de mobilitate, 

conform studiilor realizate de Dr. Goodheart46, fondatorul Kinetologiei aplicate. El a 
demonstrat legătura energetică dintre fiecare organ şi muşchi. O slăbiciune a 
muşchiului asociat, denotă o problemă la circulaţia energiei vitale Chi în organul 
respectiv. Un blocaj energetic poate fi provocat şi de emoţii negative, ducând la senzaţii 
de durere sau de tensiune în muşchii asociaţi. În lucrările sale se descriu în amănunt 
aceste corespondenţe, cât şi sunetele ce acţionează asupra organelor, alături de tipurile 
de exerciţii vindecătoare.  

Toate aceste exerciţii se execută pe o stare de bună dispoziţie, de relaxare, de 
unde şi denumirea tehnicii cunoscută sub numele de „Inner Smile and Six Healing 
Sounds”47. Observăm că aceste cerinţe sunt de fapt aceleaşi cerinţe care stau la baza 
oricărui antrenament actoricesc fizic sau vocal, coincidenţă deloc întâmplătoare. 

                                                 

45 conform http://baharna.com/chant/six_healing.htm 
46 George Joseph Goodheart, Jr.(n. 1918 – d. 2008) a fost un chiropractician fondator aşl 
Kinetologiei aplicate. A murit la 89 de ani. 
47 Conform http://www.universal-tao.com/article/smile.html 
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Propriile sunete pot armoniza chakrele organismului (centrii subtili de forţă ai 
organismului uman), dar ajută în acelaşi timp şi la o mai bună propagare a sunetului în 
exteriorul corpului nostru. 

Faptul că şi alţi savanţi sau cercetători (Dr. Loucas VandenBerg sau Rainer 
Tillman) s-au aplecat de-a lungul timpului asupra studiilor yoghine, vine să confirme 
aceste teorii în mod ştiinţific şi nu face decât să cimenteze observaţiile lui Leser-Lasario 
apropiindu-ne în fond, pe noi de sinele nostru, adică de noi înşine. Ori nu este tocmai 
acesta unul din principalele deziderate ale Actorului? Putinţa de a se înţelege pe sine 
atât de profund încât să se poată re-edita de câte ori este nevoie sub o formă perfect 
compatibilă a unui alter ego? 

Adăugând la aceste observaţii şi capacităţile de vindecare demonstrate, 
observăm ce profunzimi poate atinge un simplu instrument aparent insignifiant şi, în 
mod sigur, minimalizat de generaţii întregi, cum este Vocea Umană. Şi iată cum 
caracterul de vindecare poate apărea nu numai din transfigurarea actoricească în faţa 
unui public, dar şi prin transmiterea unei vibraţii speciale către public. Poate că şi acest 
mic secret stă la baza existenţei Teatrului de atâţia mii de ani şi aduce în continuare 
public în sălile de spectacol, în ciuda exploziei multimedia ce caracterizează secolul 
contemporan. 
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Mihai Bisericanu este actor şi muzician, profesor de canto al Catedrei de Mijloace din cadrul 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti. A jucat şi cântat în spectacole ale Teatrului de Comedie, 
ale Teatrului „L.S. Bulandra”, Teatrului Naţional Bucureşti, Teatrului Mic, Teatrului Evreiesc 
de Stat, Teatrului de Operetă, Operei Române, Ateneului Român ş.a. A colaborat cu mari 
regizori (Liviu Ciulei, Andrei Şerban, Cătălina Buzoianu ş.a.), a jucat în filme româneşti şi 
străine, a dublat vocile personajelor Disney în filme de animaţie de prestigiu, a făcut regia şi 
coloana sonoră a mai multor spectacole. Titlul tezei sale de doctorat este „Interferenţe şi 
complementarităţi ale tehnicilor vocale în teatrul de dramă şi muzical”.  
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WEST SIDE STORY – O CAPODOPERĂ CINEMATOGRAFICĂ 
 

Izabela Bostan 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
izabela.moldovan@gmail.com 
 
Abstract: "West Side Story" directed by Robert Wise 
and with a choreography signed by Jerome Robbins was 
one of the musicals of the new American cinema 
movement, which offered something different from the 
music films full of extras, grandeur, glow that were not 
based on subject, actors or something other than music 
and dance. This film marks a new era of musical, with 
the proposal to accompany this kind of film by a specific 
dramatic narrative, a story that respects the classic scenario structures with hero and anti-hero, 
action motivation, hitting the climax of the story, the required sacrifice and an end different 
from the "light" one in usual musicals ... 

"West Side Story" launches the musical drama model. This will influence "All That 
Jazz" and "Cabaret" by Bob Fosse, and "Chicago" by Rob Marshall, or later on Lhurmann 
Baz's "Moulin Rouge"... The musical testifies that its audience is not only the audience 
provided by vaudeville shows, but also a public eager to understand viable topics, even if 
"placed" on musical rhythms... 
Keywords: West Side Story, Robert Wise, Jerome Robbins, Romeo&Juliet, musical masterpiece 
 

„West Side Story” (1961) al regizorului Robert Wise şi sub coregrafia lui Jerome 
Robbins, a fost unul dintre filmele muzicale ale noului curent cinematografic american, 
ce propunea altceva decât filmele muzicale pline de figuraţie, pline de fast, de 
strălucire nebazate pe subiect, pe actori, sau pe altceva decât pe muzică şi dans. Acest 
film este începutul unei noi ere a cinematografului muzical, în propunerea de a însoţi 
acest gen de film de o naraţiune cinematografică specifică filmelor dramatice, o poveste 
care să respecte structurile clasice ale scenariilor cu erou, anti-erou, motivaţia 
desfăşurării acţiunii, atingerea punctului culminant al poveştii, sacrificiul obligatoriu şi 
finalul diferit de cele obişnuit „luminoase” ale filmelor muzicale uzuale... 

„West Side Story” lansează modelul filmului muzical dramatic. Tot astfel cum 
vor urma, mai departe, „All that jazz” şi „Cabaret” ale lui Bob Fosse, sau „Chicago” al 
lui Rob Marshall, ori cel de mai târziu ale lui Baz Lhurmann – „Moulin Rouge”... 
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Filmul muzical, atesta, astfel, că publicul căruia i se adresează, nu este numai publicul 
provenit din spectacolele de vodevil, ci şi un public dornic de analiză cinematografică, 
public dornic de a înţelege subiecte viabile, chiar dacă, „aşezate” pe unduiri muzicale... 
 

 
 
 

  
 
 

  
                       

 
 

 

West Side Story a avut premiera în anul 1961 şi a câştigat zece premii OSCAR. 
Filmul lui Robert Wise şi Jerome Robbins devine unul dintre muzicalurile renumite ale 
cinematografului din toate timpurile. Păstrând o notă extrem de personală, Robert 
Wise realizează un film romantic, combinat cu un film realist şi cu un film de acţiune în 
acelaşi timp, dar nu părăseşte genul muzical. 

West Side Story, bazat pe scenariul scris de Ernest Lehman şi Arthur Laurents, 
este o adaptare clasică după tragedia Romeo şi Julieta de William Shakespeare şi 
inspirat, de asemenea, din piesa omonimă jucată cu mare succes pe Broadway. În 
distribuţie îi regăsim pe: Nathalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno. 

Transformarea Veronei renascentiste într-un New York al „zgârie-norilor”, dar 
şi al cartierelor sărmane precum West Side, unde se desfăşoară povestea filmului lui 
Robert Wise/Jerome Robbins – a fost în sine un act de curaj. Generaţii după generaţii 
au trăit cu imaginea confruntării dintre Capuleti şi Montague, în Verona. Cele două 
bogate familii italiene pe a căror rivalităţi şi-a construit Shakespeare intriga celei mai 
frumoase poveşti de iubire a teatrului universal, erau descrise şi preluate de către 
regizori, ca aparţinind teritoriului latin din peninsula Italiei, nu din alte părţi ale lumii. 
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Actorii aleşi de Robert Wise, deşi apropiaţi ca vârstă de adolescenţii din piesă, 
erau deja bine cotaţi ca actori ai deceniului lor: Nathalie Wood, Richard Beymer, Russ 
Tamblien, Rita Moreno ori George Chakiris.  

Filmul este conceput îndrăzneţ, cu mişcări de aparat complicate, uzând de toate 
tehnicile descoperite până la acea oră. Extraordinară în film a fost colaborarea dintre 

Robert Wise şi Jerome Robbins, preluând unul de 
la celălalt, din intenţiile artistice ale filmului. 
Mult timp a fost elogiată coregrafia realizată de 
Robbins, dar este limpede că el a avut nevoie de 
cadrul şi povestea create de Wise, pentru a fi pus 
în valoare. Succesul filmului a fost marcat nu 
numai de cele 10 premii Oscar obţinute, ci, mai 
ales, de primirea călduroasă a publicului 
american şi a celui din întreaga lume. 

 „Este o operă de mare importanţă, nu 
numai prin mijloacele puse la bătaie (trei 
miliarde şi un an întreg de filmare), dar şi în 
domeniul pur artistic, unde reprezintă o 
veritabilă înnoire a unui gen care a cunoscut 
totuşi, odinioară, momente memorabile. 

Pentru prima oară în istoria cinematografului, regizorul şi-a transportat echipa 
de actori-dansatori în stradă, chiar pe locul unde se desfăşoară acţiunea. Un vechi 
cartier din New York, sortit demolării, a fost realmente închiriat de producător pe tot 
timpul turnării. Acest realism al decorului, contrastând cu caracterul dramei, îi conferă 
acestuia o dimensiune nouă, cu greu – dacă nu imposibil – de creat în studio. Partea 
coregrafică a filmului este cea mai extraordinară care a putut fi văzută vreodată pe 
ecran. Dansul nu mai este sclavul cinematografului, care, dimpotrivă, îl serveşte prin 
toate mijloacele sale proprii.”48                           

Importanţa filmului lui Robert Wise, pentru filmul american, este evidentă. 
Tirania studiourilor era înfrântă datorită acestei noi atitudini cinematografice. E drept, 
baletul fusese scos în stradă încă în urmă cu un deceniu de către Vincente Minnelli şi 
Gene Kelly, în An American In Paris, dar „strada” acestora fusese ... o creaţie de platou. 
Lumea de mucava a decorurilor se simte uneori, în spatele filmelor muzicale şi 
aproape ajunsese să fie considerată parte constitutivă a genului. În West Side Story, 

                                                 

48 Muşatescu, Mircea, îl citează pe Francois Maurin în Filmul muzical, Ed. Meridiane, Buc., 1979, 
p. 117 [suma de “trei miliarde” exprimă devizul filmului în moneda naţională franceză a 
timpului (franci vechi)] 
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forţa de expresie a decorurilor reale, creează din început un alt reper artistic, pe care, 
finalmente, spectatorul îl înţelege. Nu muzica a ajuns în stradă, ci strada, cu viul ei, cu 
legile ei dure, imuabile s-a infiltrat în filmul muzical.  

Se ştie că filmul european acţionase mai curajos, încă din timpul neorealismului 
italian, care promovase „estetica străzii” şi proclamase refuzul studiourilor de la 
CINECITTA (ce-i drept, distruse în bună parte de bombardamentele aliate din cel de-al 
doilea război mondial). Dar echipele lui Rossellini, De Sica, Antonioni, etc., aveau să 
descopere cu voluptate adevărul, 
firescul, naturaleţea peisajului stradal. 
În anii ’60, promotorii noului val 
francez aveau să cultive şi ei, într-o 
covârşitoare măsură, strada, ca loc de 
desfăşurare a acţiunii, valorificând 
lumina naturală în desfăşurarea 
capacităţilor grupurilor electrogene şi 
a instalaţiilor din studiouri.  

Indiferent unde şi în ce fel, 
filmarea în stradă, filmarea în locaţii 
reale, dă o notă mai apropiată de 
realismul vieţii, aşadar are un impact mai puternic către spectatori. Dar a fost destul de 
dificil să cobori în stradă Romeo şi Julieta, de pe scena bine construită de Shakespeare, şi 
mai mult, în loc să o cobori în Verona, să o cobori într-un cartier newyorkez din Lumea 
Nouă: „Acum, clasicul conflict între cele două familii din Verona era înlocuit cu 
rivalitatea dintre două clanuri de americani şi portoricani, în disputa pentru 
supremaţia asupra unui periferic cartier new-yorkez, cu străzi ticsite de cutii cu gunoi 
şi cu case „legate” între ele de frânghiile pe care se uscau rufele. Niciodată un 
asemenea decor neorealist nu servise drept spaţii coregrafice. Iar dansul se lansa în 
ritmuri compuse de Leonard Bernstein, de asemenea neîntâlnite până atunci. După ce 
ţinuse afişul pe Broadway timp de patru ani (din 1957 până în 1960), West Side Story 
îşi prelungea succesul cu un şi mai mare răsunet pe ecran.”49 

Marele teatrolog polonez Jan Kott consideră că „în lumea shakespereană există 
o contradicţie între ordinea faptelor şi ordinea morală. Acestă contradicţie nu este 
altceva decât soarta omului de care nimeni nu poate scăpa.”50 

Povestea celor doi tineri din Verona fascinase încă din zorii cinematografului 
cineaşti din diverse ţări, precumpănitor din Marea Britanie (conaţionali ai marelui 

                                                 

49 Darian, Adina, Mirajul statuetei de aur, Ed. Meridiane, Buc., 1985, p. 185 
50 Kott, Jan, Shakespeare, contemporanul nostru, ELU, Buc. 1969, p.25 
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Will) şi din Italia (patria celor doi îndrăgostiţi). Regizori de la începutul fimului mut 
precum William G. Barker, J. Stuart Blackton, Mario Caserini, William V. Ranous au 
realizat încă din 1908 primele ecranizări după Romeo şi Julieta. Au urmat zeci de 
echivalări cinematografice, mai mult sau mai puţin reuşite în S.U.A. (J. Gordon, 
Edwards, 1916, cu faimosa acriţă daneză Theda Bara în rolul Julietei), Spania (Julieta Y 
Romeo de José Maria Castelvi, 1940), Mexic (Romeo y Julieta, regia Miguel M. Delgado, 
1943), Egipt (Romeo et Juliette, regia Kamal Selim, 1942), India (An Junean, regia Antar 
Hussair) etc. 

În sfârşit, în anii ’60 –’70  apar câteva realizări cinematografice deosebite, 
precum Romeo and Juliet (coproducţie Anglia-Italia, în regia lui Franco Zeffirelli,  1968) 
sau balete filmate de Paul Czinner (Romeo and Juliet, Anglia, 1967, cu faimoşii balerini 
Margot Fonteyn şi Rudolf Noureev). 

În cel de-al treilea volum al ciclului Filme de neuitat, D. I. Suchianu şi Constantin 
Popescu se opresc la câteva versiuni cinematografice majore ale piesei lui William 
Shakespeare, filmate de George Cukor (S.U.A., 1936), Renato Castellani (Anglia-Italia, 
1954) şi Franco Zeffirelli. Lor le sunt alăturate, în capitolul Filme de inspiraţie 
shakespeareană, producţiile lui Jiri Weiss (Romeo, Juliet and Darkness, Cehoslovacia, 1960) 
şi West Side Story (S.U.A., 1961).  

Acesta din urmă este, în viziunea celor doi istorici români ai filmului, o operă 
cinematografică care [...]„ne invită să medităm din nou asupra permanenţei miturilor. 
De veacuri, la răstimpuri aproape egale, cu o tristă, obstinată periodicitate, destinul 
alege la întâmplare o nouă pereche, menită să repete acelaşi tragic joc al dragostei şi al 
morţii. De veacuri, el reia ciclic sub alte forme, sub alte ceruri, în alte climate, 
sfâşietoarea poveste a „îndrăgostiţilor din Verona” cărora le opune, după împrejurări, 
aceeaşi cabală a forţelor obscure, aceleaşi criminale prejudecăţi, aceleaşi bariere, aceeaşi 
înspăimântătoare intoleranţă.”51 Romeo şi Julieta au devenit (şi datorită 
cinematografului) reprezentări aproape arhetipale ale iubirii. Căci, „Romeo şi Julieta 
este o tragedie a celei dintâi iubiri. Pentru acesti tineri îndrăgostiţi exaltaţi, lumea nici 
că există. Acesta-i poate şi motivul pentru care aleg moartea cu atâta uşurinţă.”52  

La sute de ani distanţă de „episodul Verona”, momentul new-yorkez istorisit de 
scenaristul Ernest Lehman şi transcris cinematografic de regizorul Robert Wise şi de 
coregraful Jerome Robbins are în centrul său povestea de iubire dintre Maria (Nathalie 
Wood) şi Tony (Richard Beyner), reprezentanţi ai unor lumi diferenţiate social şi 
cultural. Maria aparţine emigraţiei portoricane, botezată „Sharks” (rechinii) datorită  
temperamentului ei vulcanic, agilităţii şi agresivităţii ei comportamentale, în timp ce 

                                                 

51 Suchianu , D.I., Popescu Constantin, „Shakespeare pe ecran”, Ed. Meridiane, Buc., 1976, p. 240 
52 Kott, Jan, Shakespeare, contemporanul nostru, ELU, Buc. 1969, p.170 
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Tony  este un „Jet” (bolid) şi face parte din populaţia mai veche a Americii. (Spunem 
noi mai ”veche” pentru că nici unii dintre cetăţenii americani, cu excepţia 
amerindienilor, nu-şi au rădăcinile înfipte în timpul istoric mărturisit de piesa lui 
Shakespeare). Conflictul între „Sharks” şi „Jets” este cu atât mai puternic cu cât el nu 
este alimentat doar de rivalitatea a două familii (ca la marele William Shakespeare), ci 
şi de enorme diferenţieri culturale. „Spectacolul cinematografic este în egală măsură 
patetic şi frenetic. Conflictele dintre cele două grupări nu mai sunt simple dueluri, 
ciocniri de spade şi vorbe de duh. Ele sunt reglate aici în sensul unor ample, fantastice 
mişcări de balet. Tinerii actori-dansatori, de ambele sexe, conduşi de bagheta unui 
coregraf – vrăjitor, pe nume Jerome Robbins (cel ce a montat şi spectacolul de pe 
Broadway) realizează aici adevărate minuni de ritmică şi expresivitate. În dansurile lor, 
ei exprimă toată gama de sentimente umane, tot ce iubesc şi detestă. Prin ele comunică, 
se provoacă, se sfidează, îşi afirmă solidaritatea sau antagonismul.”53 

Un rol important în susţinerea ritmică a acestei dezvoltări coregrafice a avut-o 
muzica eruditului şi, în acelaşi timp, popularului compozitor-dirijor Leonard 
Bernstein. Faţă de muzica lui Serghei Prokofiev, care a stat la baza baletului Romeo şi 
Julieta (muzica folosită de regizorii sovietici – Lev Arustine şi Leonid Lavrovsky în 
filmul omonim din 1954, cu Galina Ulanova, Iuri Jdanov şi Serghei Carendov şi de 
amintitul film din 1967 a lui Paul Czinner cu genialii balerini Margot Fonteyn şi Rudolf 
Noureev) faţă de muzica aceea caldă, de o eleganţă supremă a sunetelor, avem de a 
face la Bernstein cu o neaşteptată desfăşurare de simţuri, unele de o „insolentă 
strălucire” cum s-a spus, în care sunetele muzicii europene se întreţes cu cele afro-
americane şi latino-americane (faimosul maraton de samba rămâne o pagină 
audiovizuală fără egal).  

Raportul coregrafiei cu muzică este, nu o dată, unul violent, fapt nemaîntâlnit 
până atunci. Mărturia lui Daniel Fapp, directorul de imagine al acestei tulburătoare 
pelicule, mi se pare revelatoare: „Ceea ce vroia de fapt Robert Wise [...] era o imagine 
„supranaturală” în stare să relateze cu cât mai multă eficacitate o poveste de un realism 
adesea plin de cruzime, cu cele stilizate, mergând până la pura fantezie, ca în 
secvenţele de vis, în care eroii din locuinţele mizere îşi imaginează o lume de o infinită 
frumuseţe. Pentru o asemenea scenă, cea în care Tony traversează străzile din 
Manhattan, după prima lui întâlnire cu Maria, cântând „Tonight”, au folosit lumini 
colorate şi panouri argintate care să reflecte acest caleidoscop. Astfel, el pare a fi 
pătruns într-o lume fantastică, de o magică frumuseţe, simbolizând tocmai exuberanţa 
sa, beţia fericirii sale.” 

 

                                                 

53 Suchianu, D.I., Popescu, Constantin, op, cit. p. 243 
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Lupta dintre Jets şi Sharks 
 
Coregrafiile din West Side Story s-au desfăşurat, cum spuneam, în aer liber, în 

perimetrul dintre străzile 68 şi 110 al metropolei americane, ce urmau să fie demolate 
de autorităţi. Turnarea filmului a durat o jumătate de an şi a costat 6 milioane de dolari 
USA, sumă considerabilă pentru acel moment. Bugetul a permis, însă, amenajarea a 35 
de decoruri stabile, unele chiar reconstruite (gimnaziul, podurile etc.) 

Solo-urile, duetele şi trio-urile au fost filmate în gros-planuri, ceea ce făcea ca 
ecranul să le dea „dimensiuni gargantueşti”, cum remarca reputatul istoric al filmului 
Georges Sadoul, cel care atrăgea atenţia asupra genericului, „unde liniile aparent 
abstracte ale lui Saul Bass sfârşesc prin a se topi într-o viziune aeriană a New York-
ului, aliată mai întâi cu uvertura unei opere, apoi cu excelente efecte de stereofonie.”54 

Se poate spune deci că meritul lui West Side Story a constat atât în marea sa 
realizare artistică cât şi în performanţa sa tehnică. În plus, cum observa un critic italian 
al momentului, „West Side Story” nu trăieşte cu siguranţă în umbra lui Shakespeare: 
clima e new-yorkeză, povestea e pur americană, vie şi bine caracterizată, mai ales când 
se exprimă prin muzică şi prin dans.(...). Violenţa şi sentimentele unui tineret dezaxat 
sunt exprimate prin sugestive reprezentări şi prin ritmurile alerte ale lui Robbins, pe 

                                                 

54 Sadoul, Georges, Dictionnaire des films, Ed. Seuil, Paris, 1990, p. 369 
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un fond muzical care, prin accente de un intens dramatism, strecoară delicatele, 
nostalgicele sale melodii. Din fericire deci, Jerome Robbins şi Leonard Bernstein îşi au 
aici „partea leului”55. 
 
ANALIZĂ DE SECVENŢĂ 

Acţiunea se desfăşoară într-un spaţiu închis, într-un depozit abandonat, unde 
sârma este dispusă ca un areal asupritor, ca într-un joc psihologic, între a fi terenul 
unui lagăr, al unei închisori sau un loc unde este descrisă senzorial o junglă a asfaltului 
şi a metalului, cu hăţişurile şi lianele ei, transformând spaţiul într-unul claustrofob, ca 
într-o pânză de paianjen. Acest spaţiu are mai multe niveluri de volum care vor fi 
întrebuinţate în coregrafia de luptă. 

Secvenţa începe printr-un P.D. al gardului de sârmă ce desparte teritoriile celor 
două bande. În spatele gardului, un roşu incandescent dă sensul păcatului, al sângelui 
şi cele două zale de gard pot sugera cătuşele – încătuşarea acestor tineri în limitele 
societăţii. 

Această secvenţă are ca scop pregătirea confruntării dintre cele două bande 
rivale. Transfocatorul se retrage lent, constant, în spaţiul în care se va desfăşura lupta, 
de parcă ar dezvălui o arenă. 

Culoarea dominantă a decorului este gri-albăstruie cu un roşu sângeriu în 
profunzime. Lumina stranie dezvăluie numai anumite părţi ale arenei ca într-un roman 
Kafkian. Unele pete de lumină au o stranietate parcă ar indica, ca o premoniţie, locul 
următoarelor acţiuni. Totul desemnează o atmosferă ameninţătoare lugubră. 

Mişcarea de aparat este lină uşor descriptivă, accentuând liniştea de dinaintea 
furtunii.  

Pauza în coloana sonoră este totală, în sensul că nu se aude decât liniştea 
spaţiului ambiental. La un moment dat, străpunge liniştea un geamăt îndepărtat de 
sirenă de vapor. Din când în când se aude un pas târşâit creând astfel suspansul 
înaintea declanşării ”furtunii”. Un fluierat scurt şi ameninţător dă semnalul prezenţei 
celor două grupuri de cartier.  

Bandele rivale se apropie lent ocupându-şi poziţiile de luptă. Unii urcă şi 
coboară pe gardul de sârmă ca nişte feline; ceilalţi apar grupaţi pe un zid înalt, sub o 
arcadă roşiatică, ca nişte animale de pradă, creând un ascendent asupra portoricanilor. 

În ceea ce priveşte costumele, tenta cenuşiu-albăstruie este predominantă, 
făcând o notă unitară cu decorul. În mijlocul bandei portoricanilor, unul dintre actanţi 
poartă un costum roşu sângeriu. 

                                                 

55 Suchianu , idem, p. 246, îl citează pe Aggeo Savvioli, din ”Unita ” –  Roma 
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Decorul este ales de scenograf în aşa fel încât să-i ofere regizorului Robert Wise 
posibilitatea de a-şi desfăşura mizanscena pe orizontală şi verticală, oferindu-i şi 
coregrafului Jerome Robbins capacităţi de mişcare multiple.  

 Înaintea conflictului iminent este o pauză psihologică. 
P.I.  Cele două bande se tatonează reciproc. 
 
P.I. Se fac prezentările între cei doi adversari mimând codul de lupte  

al gentilomilor din Vechiul Continent. Cei doi luptători îşi scot hainele  
în gesturi lente. Asistenţii lor încep să spună într-un ritm sacadat. 

Gata! Gata? Gata!? 
 
P.sG. Mişcare de apropiere până în P.I. Ei stau faţă în faţă, respectiv în punctul  

3 şi participă la luptă banda, de 8-10 persoane, condusă de Tony – şi în 
punctul 7 alte 8 – 10 persoane, din gaşca lui Bernardo. 
  
Pauza de trei timpi creează suspansul momentului. 

 Cele două bande se confruntă din ce în ce mai agresiv, cu mişcări de intensitate 
crescândă, ritmul fiind tot mai alert. Coregrafia de luptă este evidenţiată pe mişcările 
pe axe ale actanţilor ocupând spaţiul intersectându-se între ei pe diagonalele 2-6 şi 4-8 
unde se tatonează, îşi fixează punctele slabe prin gesturi nervoase, agile dar încă 
stăpânite. Tony încearcă de mai multe ori să-i convingă să nu se bată, dar în zadar. 

Ameninţările şi violenţa pun stăpânire pe cele două grupări. “Americanii” atacă 
primii. Ceilalţi ripostează şi se regrupează în P.I. şi ajung până în P.A. 
 Coregrafie de luptă este creată cu foarte mult talent dând senzaţia unei 
desfăşurări realiste. Deşi, este evident, că fiecare actant este coordonat pe o partitură 
coregrafică prestabilită, de pildă, începutul luptei dusă iniţial într-un aparent realism 
este marcată de două semne regizorale importante: unul – introducerea accentului 
muzical prin căderea şi întoarcerea lui Bernardo şi doi – P.D. lama cuţitului care 
străluceşte în noapte. 

Capii celor două bande – Tony şi Bernardo – se tatonează  
în semicerc, ajungând să facă 3600 prin deplasări mici şi energice,                
în poziţie de luptă.  
 
Execută câteva mişcări, manevre de luptă scenică  
încercând prudent terenul.Toată scena este proiectată  
coregrafic în 2 puncte de atenţie 3-7 şi în mijlocul scenei.  
Din punctul 5 aterizează sărind peste plasa de sârmă  
Riff şi camarazii îl împing către banda rivală, până  
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ajunge pe jos, în punctul 7. Ceilalţi îi iau apărarea, dar  
nu intervin în forţă. Mişcările lor sunt agere, ca ale unor  
lupi din haită care simt pericolul, dar se provoacă unul  
pe celălalt. 
 
Tony porneşte de la punctul 3 către punctul 7 trimiţându-i  
câte un pumn, printr-o deplasare către spate până când  
Riff ajunge la gaşca lui şi le atrage atenţia să-l lase pe Tony,  
să nu se bată.  
 
Riff ajunge în punctul 3 printr-o mare săritură cu genunchiul  
în spatele lui Tony şi se întoarce 1800, iar Tony este acum  
la punctul 7 luând poziţia de luptă. 
 
Gaşca lui Tony îl atâţă şi din punctul 7 Tony ajunge în  
diagonala 4-8 lovindu-l în obraz pe Riff, care este cu  
spatele la punctul 1, iar gaşca lui Tony îl susţine pe  
liderul lor, prin mişcări agitate.  
 

Insinuantă, coloana sonoră formată din hârşâituri, din icnete, din şoapte, din 
scârţâitul tălpilor de cauciuc pe asfalt, din mâinile care se şterg de materialul bluzelor, 
dă un ritm secvenţei, ca o furtună ce stă să înceapă, ca o ameninţare ce pluteşte în aer, 
ca un înger al morţii prevestitor, din care se aude, doar arar, fâşâitul aripilor 
întunecate. 

Avem de-a face cu două trupe de dansatori de excepţie, care execută mişcările 
pe muzică, iar atunci când aceasta lipseşte reuşesc să refacă ritmul din mişcări şi din 
sunete disparate, evident lucrând cu Jerome Robbins fiecare mişcare pe ritmuri date, pe 
tempo-uri respectate în mişcare. Partitura coregrafică se bazează pe tehnica dansului 
neo-clasic, modern şi jazz. 

Tony merge pe diagonala 4-8 umilindu-l pe Riff  aplicându-i 
câteva mici şi rapide palme.  

 
Riff rămâne cu spatele la public – punctul 1 şi nu vrea  
încă să riposteze şi să înceapă să se bată. El ajunge  
până în punctul 8. 
 
Şeful, coleg, din gaşca lui Bernardo sare în ajutorul  
lui Riff.  
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Tony se dezechilibrează dintr-o serie de pumni primiţi  
şi cade, dar se ridică repede şi nu-i vine să creadă ce i 
se întâmplă.  
Şeful găştii din care făcea parte Riff, Nardo, declară  
lupta deschisă, începută prin gestul aruncării hainei de pe el. 
 

În acel moment, echipele sunt apropiate de şefii găştii lor, iar când aceştia scot 
concomitent cuţitele, printr-o mişcare energică, se retrag cu toţii la locurile lor, 
(punctele 3 şi 7), creând rumoare şi tensiune.  

Doar Tony şi Nardo rămân în mijlocul scenei, văzuţi în  
mare parte din profil. 
 
Riff încearcă de 2 ori să împiedice declanşarea luptei, dar  
Tony şi Nardo sunt încordaţi ca două feline care-şi  
revendică teritoriul.  
 
Lupta nu mai poate fi oprită. Cei doi stau faţă în faţă cu  
cuţitele ieşite din pumnii strânşi, gata de atac. 

 
Tony şi Nardo se tatonează în semicerc, iar poziţia lor  
de luptă este cu picioarele în poziţia a doua, în demi-plié  
şi cu braţele amândouă flexate, întinse înainte.  
Când Nardo, a ajuns cu spatele la punctul 7, atacă cu un  
grand battement tendu faţă, care vine direct spre faţa lui Tony. 
Tony se retrage puţin, executând o mică extensie şi evitând  
astfel lovitura.  
 
Prin paşi de legătură Nardo ajunge în punctul 3, în aceeaşi 
poziţie de atac – poziţia a doua demi-plié (flexată), cu braţele 
înainte, faţă în faţă cu Tony. 
 
Tony îl atacă brusc printr-o ridicare de picior pe Nardo, dar el 
parează lovitura şi, printr-o săritură de 1800, cu braţele în sus  
şi picioarele într-un unghi de 450 întinse, aterizează faţă în faţă  
cu Tony, ajungând pe diagonala 4-8. 
 
Acum Nardo, cu spatele la punctul 1, dar pe diagonala 4-8  
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atacă şi el, iar Tony îi blochează mâna, îi aruncă cuţitul lui  
Nardo, iar ei ajung în poziţia de atac, braţele în poziţia a 2-a.  
 
Cade cuţitul. Nardo se întoarce 900 şi-l atacă din spate cu  
piciorul drept printr-o săritură, atingând genunchiul drept al  
lui Tony. 
 
Tony, uşor dezechilibrat, alunecă la nivelul solului,  
îndreptându-se către punctul 1, cu ambele picioare în faţă,  
iar corpul execută o torsiune de 900 ca să-l privească pe  
Nardo.  
 
Nardo, în picioare, îl priveşte intens pe Tony care se  
regrupează, se ridică cu spatele la public. Nardo e cu faţa  
la punctul 1. 
 
Tony atacă alergând la punctul 5, şi sare printr-o rostogolire  
pe deasupra lui Nardo, care se dezmeticeşte. 
 
Tony îşi ia de jos cuţitul.  
În acelaşi timp, Nardo este lovit de Tony în genunchiul  
drept printr-un grand battement, ceea ce-l face pe Nardo să  
se dezechilibreze şi să cadă înspre punctul 5 ajungând  
drept în sărmă. 
 
Tony şi Nardo sunt acum faţă în faţă.  
 
Nardo a rămas fără cuţit.  
 
Coechipierii, prietenii fiecărui şef de bandă, se adună spre  
centrul sălii ripostând energic.  
Tony ameninţă pe toată lumea cu cuţitul, timp în care ei se  
retrag, înapoi de unde au venit (punctele 3-7). 
 
Nardo, lipit de sârmă, parcă schingiuit, cu picioarele şi mâinile  
în poziţia a II-a. Aşteaptă...  
 
Tony îl atâţă, cu cuţitul în mână.  
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Nardo se pregăteşte din nou de luptă, când Tony vine în faţa  
lui înarmat, fiind poziţionat cu spatele la punctul 1.  
 
Tony ca o panteră, păşeşte cu forţă spre Nardo.  
 
Tony atacă şi Nardo se apară.  
 
Cuţitul trece de Nardo ajungând în spatele lui Tony, iar mâna  
e răsucită de Nardo.  
 
Ridicată apoi în întoarcere 1800 a lui Tony, Nardo este atins  
cu vârful cuţitului de Tony, care execută un passé şi Nardo  
se năpusteşte rostogolindu-se spre punctul 4, unde Tony  
îl aşteaptă încordat în poziţie de atac, de luptă, cu cuţitul în                   

                                      mână.  
Rumoare. Feţele prietenilor aveau o stare de încordare şi  
jignire iar ceilalţi, situaţi de partea opusă, au de asemenea 
expresia feţei unei mici victorii. 
 
Nardo se ridică şi se aruncă spre Tony printr-o săritură.  
 
Se ating.  
 
Nardo execută o rostogolire, în timp ce Tony alunecă, în 
dezechilibru până la nivelul solului.  
 
Nardo se ridică şi printr-o piruetă îşi preia cuţitul de la un  
prieten ca să atace, fiind cu spatele la punctul 5. 
 
Îi regăsim din nou, faţă în faţă, cei doi adversari în poziţie de 
atac, de luptă (în poziţia picioarelor de demi-plié şi cu braţele 
înainte flexate). 
 
Tony atacă primul şi trece pe lângă corpul lui Nardo.  
 
Acesta se întoarce şi ridică braţele în poziţia a 3-a. În timp  
ce se ridică din planul median, Tony este şi el atins de cuţitul  
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lui Nardo. 
 
Tony printr-o întoarcere de 1800 exprimă o contracţie de durere. 
 
Nardo, printr-un grand battement faţă îl atinge pe Tony, se 
dezechilibrează şi la nivelul solului se rostogoleşte, se ridică  
şi încercă să-şi recapete echilibrul, prin paşi de legătură  
executaţi în dezechilibru.  
În timp ce Nardo sare cu ambele picioare, execuţie în plan  
sagital, pe talia lui Tony.  

 
Amândoi dezechilibraţi, cad deodată la sol, fiind înconjuraţi  
de toţi prietenii. Rumoare. Stare încordată. Îmbrânceli scurte,  
dar violente. Ripostări. Ameninţări. 
 
La nivelul solului amândoi dansatorii, Nardo este întins pe spate  
şi Tony este poziţionat cu faţa în jos.  
 
Nardo se ridică şi cu o mişcare amplă vrea să-l ucidă din spate  
pe Tony.  
 
Tony execută un cambré, extensie pe spate, plină de durere.  
 
Nardo este retras imediat de colegii lui şi îndepărtat de Tony,  
cu ajutorul lui Riff.  
 
În acel moment se formează un culoar pe diagonala 2-6, în  
timp ce Nardo şi Riff sunt spre punctul 6.  
 
Riff îl scapă pe Nardo de Tony, dar Nardo vine în fugă şi  
Tony îl ucide în încercarea de autoapărare.  
 
Mişcarea este realizată în poziţia a III-a relevé, braţele în sus 
deschise ridicate spre cer.  
 
Parcă ar fi ultimul suspin al unei păsări tinere, răpusă de glonţ. 
 
Riff se dezechilibrează iar căderea şi răsucirea de 1800,  în faţa  
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lui Nardo care priveşte cuţitul răzbunării. Riff se răzbună pentru  
prietenul său ucis. Sare şi-l străpunge pe Tony, iar acesta cade  
pe spate la nivelul solului. Tony se răsuceşte încordat şi plin de 
durere prin mişcări agile dar acum fără vlagă, încorsetat şi 
încearcă să se ridice de la sol.  
 
În tot acest timp un dansator sare peste Tony ca să ajungă  
la Riff.  
 
Toţi încep bătaia, în timp ce Tony şi Nardo zac pe jos,  
zbătându-se cu ultimele lor forţe să trăiască. 
Mulţi pumni, multe sărituri, întoarceri de 900-1800 mişcări de  
atac executate la punctul 3, lângă şi pe sârmă, de către toţi cei  
16-20 de tineri însetaţi de răzbunare. 
 
Unul primeşte un picior în stomac (executat printr-un passé). 
  
Vedem reacţia celui lovit printr-o contracţie dureroasă.  
 
Riff este bătut cu pumnii şi picioarele, aplicându-i-se  
upercuturi, directe, el fiind poziţionat la nivelul solului. 
 
Tinerii, în timp ce se luptă, au reacţii diferite la auzul  
sirenei poliţiei.  
 
Brusc, se opresc din bătaie, ascultă şi nu ratează un ultim act 
de revoltă să-i aplice duşmanului o ultimă lovitură.  
 
Apoi fug, aleargă înspăimântaţi, executând sărituri peste ceilalţi 
dansatori de la sol, întoarceri în toate direcţiile, căutând  
locul pe unde să alerge şi să scape mai repede. 
  
Sar şi peste sârmă, printr-un grand jeté, peste cei aflaţi jos pe  
sol. Escaladează sârmele, fiecare cum poate, prin sărituri  
înalte, în sus şi pe urmă în jos.  
 
Concomitent cu fuga celorlalţi în toate direcţiile, fuga prin 
punctul 3-5-7, dă senzaţie de haos general. 
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Toţi au fugit.  
 
Doar Riff se târăşte spre Nardo şi observă că acesta  
a murit.  
 
Îl întoarce şi pe Tony şi are multă durere pe chip şi plin  
de remuşcări.  
 
Atunci urlă MARIA !!!!! şi cade în genunchi.  
 
Apare o fată din banda lui Tony din stânga şi se îndreaptă  
spre el, care este în mijlocul depozitului, şi-l atrage după sine.  
 
Ea traversează spaţiul (gol acum), cu arma crimei în mână.  
Se aud sirenele poliţiei. 
 
Tony, ca un animal încercuit este urmărit cu un spot luminos,     
precum cele folosite în închisori sau lagărele de război. El îşi 
caută loc de scăpare şi pe urmă sare pe sârmă pentru a se elibera 
şi a fugi de poliţie. 

 
Cei doi şefi ai bandelor, Riff şi Nardo, sunt singuri, lăsaţi  
la nivelul solului, neînsemnaţi, lipsiţi de viaţă... 

  
Din punctul de vedere al coregrafiei, secvenţa se desfăşoară într-o viziune de 

spectacol de dans modern încadrat în spaţiul teatral, păstrând deschiderea scenei, a 
profunzimii şi a mişcărilor actanţilor în funcţie de punctul 1 (public-camera de luat 
vederi). În aceste condiţii decupajul exprimă punctul de vedere cinematografic al 
regizorului perimetrat la condiţia teatrală. Încadraturile sunt cu precădere statice, 
mişcarea actanţilor creând dinamica necesară pentru exprimarea acţiunii prin mise-en 
scene, subliniind accentele dorite de regizor.  

Este îndeajuns de clar că viziunea regizorului asupra luptei a fost îndeosebi 
teatrală şi nu cinematografică... Accentele sale sunt doar din încadraturi fixe diferite, 
din planuri semigenerale, înspre P.G., maximum P.M. (plan mediu). Toate acestea, 
evocă, îndeajuns de limpede, sorgintea teatrală a filonului central şi a abordării 
regizorale. Jerome Robbins, plin de inspiraţie, salvează lipsa de mobilitate a camerei de 
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filmat prin acţiuni în multiple planuri ale scenei şi prin punctări de acţiuni în planuri 
strânse, atunci când Robert Wise i-a cerut-o. 

West Side Story deschide epoca filmului muzical bazat pe dramaturgie, făcând 
legătura semantică între teatrul de revistă şi decupajul cinematografic. Mai mult, 
abordând într-un muzical un subiect dramatic, el se introduce într-o cerinţă modernă a 
publicului, plictisit de a vedea în muzicaluri numai poveşti edulcorate, cu happy-end-
uri. Totodată, introducerea spectacolului în decoruri reale şi-a avut importanţa sa, chiar 
dacă ele nu au fost încă folosite la maximum de posibilităţi. Încă stângaci din mai 
multe puncte de vedere, filmul lui Robert Wise şi al lui Jerome Robbins, deschide 
posibilitatea apariţiei filmelor Cabaret (1972) şi All That Jazz (1979) ale lui Bob Fosse, 
zece ani mai târziu. Publicul îşi dorea astfel de filme, dar nu ştia încă cum să o spună... 
Regizorii îşi doreau o poveste mai complexă pentru music-hall-uri, dar nu ştiau încă 
cum să o facă... Dar motivul pentru care avem acum plăcerea de a vedea o transpunere 
cinematografică de genul celei realizate de Rob Marshall în Chicago (2002), a fost şi 
îndrăzneaţa colaborare dintre Robert Wise şi teatrul muzical, dintre Robert Wise şi 
Jerome Robbins, din 1960 – 1961, când s-a născut această capodoperă. 

Iar Jerome Robbins a lucrat de asemenea foarte bine şi în teatru, cucerind de 
cinci ori premiul Tony pentru coregrafiile sale de pe Broadway, în timp şi după ce a 
lucrat cu marele coregraf Balanchine.  

West Side Story este o întâlnire frumoasă, interesantă, între un regizor inovator 
în gândirea întregului unui astfel de proiect şi un coregraf îndrăzneţ şi extrem de 
inspirat, care se poate “arunca” într-o astfel de partitură, căpătând mişcări coregrafice 
noi, adaptate la un cu totul alt tip de spaţiu... unul real, nu o machetă reuşită. Întâlnirea 
dintre eieste o întâlnire sub semnul providenţei, în acest caz. Robert Wise fără Jerome 
ar fi avut un film cu un subiect bun, dar nu explodat ca o şampanie bine agitată, în 
timp ce Jerome Robbins fără Wise ar fi fost strălucitor, poate, pentru filme cu subiecte 
facile, care nu l-ar fi meritat şi apreciat pe deplin...  
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Izabela Bostan este coregraf de teatru/film şi asist. univ. dr. în cadrul Catedrei de Mijloace a 
UNATC “I.L. Caragiale” Bucureşti, a absolvit Şcoala de gimnastică de la Deva, Liceul de 
Coregrafie din Bucureşti, secţia de Coregrafie – UNATC, are un master în specialitatea 
“Estetica filmului şi a publicităţii audiovizuale” şi şi-a luat dimploma de doctor cu teza 
“Valenţele filmului muzical american”. A lucrat, de asemenea, ca director sau asistent de 
casting pentru MediaPro, Kentauros Studios Production, Campion Film, Men@Works, MDV 
Film, etc. Ca actriţă a deţinut rolul principal în filmul Campioana, în regia Elisabetei Bostan 
(1990), fiind recompensată cu multiple premii naţionale şi internaţionale pentru interpretare 
feminină.  
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Octavian Saiu 
 

Eugène Ionesco, între negaţii şi afirmaţii 
 

În România nu se întâmplă tocmai des ca o cercetare amplă din sfera studiilor 
teatrale să se concretizeze într-un volum de ţinută. Una dintre puţinele exemplificări 
din ultimii ani este „Ionesco/Ionescu: un veac de ambiguitate”, cartea lui Octavian 
Saiu, publicată la Editura Paideia. Nu o monografie, nu o biografie, nu un exerciţiu de 
hermeneutică sau de istorie a unui moment crucial din istoria teatrului sunt puse sub 
lupă de data aceasta. Autorul a ales eseul, cu toate libertăţile benefice pe care el le 
îngăduie, pentru a se apleca asupra unei dileme de natură cultural-identitară, care avea 
nevoie de clarificări: Eugen Ionescu sau Eugène Ionesco? 

Octavian Saiu a 
scris un studiu de 
receptare, subgen căruia 
cercetarea românească îi 
acordă, în ultimii ani, din 
ce în ce mai multă atenţie. 
Instrumentele eseistului şi 
cele ale criticului, care ştie 
că biografia este o sursă, 
fără însă a cădea în judecăţi 
biografiste simplificatoare, 
sunt puse la lucru într-o 
demonstraţie amplă. 
Istoria mentalităţilor şi 
elemente ce ţin de 
sociologia şi psihologia 
culturii se întâlnesc într-o 
cercetare deschisă, aplicată, despre destinul posteriorităţii unui scriitor născut în 
România, dar rămas în istorie prin teatrul scris în franceză, în Franţa: „Este vorba 
despre imaginea plină de contradicţii a unui autor exilat într-o lume a realităţilor 
amare, tânjind mereu spre o idealitate cu totul inaccesibilă. În acest joc de lumini şi 
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umbre, sunt revelate trei figuri, în acelaşi timp: Ionescu, Ionesco şi un improbabil 
Ionesco, le Roumain. Totuşi, pentru că toţi cei trei trebuiau să poarte un nume, s-au 
numit Eugène Ionesco”.  

Punând în sluja demersului său documentarea necesară, eseistul nu se teme să 
reviziteze teritoriul, destul de vizitat în ultima vreme, unei opere şi al unei vieţi sub 
semnul incertitudinii, al neliniştii, al măştilor. Alegând abordarea interdisciplinară, 
într-un fel inevitabilă, practicată în cercetarea contemporană, autorul se apleacă asupra 
unor ipoteze cunoscute despre destinul şi locul lui Ionesco/Ionescu în cultura 
europeană, ipoteze conturate de Marta Petreu, Matei Călinescu sau Alexandra Laignel-
Lavastine, pentru a-şi formula propria teză. Observând viciile de procedură din 
analizele şi interpretările existente, printre care influenţa malignă a abordării 
naţionaliste, înverşunarea recuperării lui Ionesco pentru cultura română etc., 
formulează, cu detaşare şi deschidere, o teză proprie. Între negaţie şi afirmaţie ca mod 
de existenţă şi ca mod de a fi într-o limbă şi într-o cultură, între „confort identitar” şi 
nostalgie, înte identităţi impuse şi de „mica istorie”, şi de „marea istorie”, se 
conturează portretul artistului şi al personajului pe scena istoriei, care a ales să se 
numească Eugène Ionesco. Concluzia studiului este nuanţată, dar lipsită de echivoc: 
„Ionesco nu a putut niciodată scăpa de Ionescu, aşa cum nu a putut să se desprindă de 
condiţionările istoriei, de cele două decenii şi ceva petrecute aici, care au avut şi destule 
bune, pe lângă relele pe care le-a deplâns (...) A fost, întreaga sa existenţă franceză, 
bântuit de fantoma lui Ionescu. Dar, în toate aceste confruntări cu alter-egoul său, el a 
rămas Eugène Ionesco. Şi numai 
din acest confort identitar a putut 
accepta provocările trecutului, ca şi 
pe cele, nu puţine, ale prezentului. 
În raporturile sale cu Ionescu, a 
ştiut că transformarea în Ionesco 
era ireversibilă, fiindcă altminteri ar 
fi însemnat regresul spre acea 
Românie pe care nu şi-a mai dorit-o 
ca parte din el. A ştiut că Ionesco îl 
conţine pe Ionescu, a fost nevoit să 
o înţeleagă, dar a preferat fără nici o 
umbră de îndoială să îşi încrusteze 
un singur nume în eternitate: 
Eugène Ionesco”.  

prof. asoc. dr. şi critic de teatru Monica Andronescu 
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IUBITUL NOSTRU PROFESOR... TUDOR MĂRĂSCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

UNATC-ul a pierdut în ianuarie 2012 un artist şi un profesor de geniu – Tudor 
Mărăscu. O minte superioară, un mare talent. Când eram studenţi ne era frică de el – 
acea frică bună care te face să vrei să fii mai bun, să nu-l dezamăgeşti. Venea la repetiţii 
şi ne dădea indicaţii, nouă, actorilor şi studenţilor săi regizori, care i se păreau 
observaţii simple, de bun simţ făcându-ne să ne întrebăm: „Cum de nu ne-am gândit la 
asta?” Nu erau lucruri atât de simple, în fond nici noi studenţii, nici profesorii săi 
asistenţi, nu văzusem ceea ce el punea sub semnul: „E simplu şi logic”. Erau lucruri de 
mare bun-simţ şi bun-gust artistic, pe care numai el le putea vedea clar.  

Era cel mai bun barometru al valorii. Avea instinct extraordinar în privinţa 
potenţialului artistic al unei persoane – tânăr actor sau tânăr regizor. Gustul său artistic 
era desăvârşit în atât de mare măsură încât nu se simţea implicarea emoţională. Cu alte 
cuvinte, putea chinui un student la care ţinea, făcându-l să-şi repete examenele de câte 
ori era nevoie „ca să înveţe”. Era un om sever, cu sine în primul rând, şi cei din jur 
aveau pentru el o reverenţă pe care o impunea fără să se străduiască – sângele său de 
boier! Căci era descendent din Mavrocordaţi! În ultimii ani relaţia noastră a devenit 
foarte strânsă. Îmi spunea când ne vedeam, rar datorită bolii sale, „Ce faci, Fata 
Morgana?”... Era un rol pe  care-l făcusem în facultate, în regia studentei sale Cristiana 
Râpeanu, şi care-i plăcuse. Le povestea studenţilor săi despre acea întâmplare când 
preda Commedia dell`Arte... Fata Morgana suferea în taină, alături de alţi colegi – Ion 
Mircioagă, Attila Vizauer, Mihai Manolescu – ştiind că, în curând, o să-l piardă...  

Ultimele dăţi când l-am văzut, mereu zâmbind, mereu în alb sau în crem, înalt 
şi drept ca întotdeauna, avea o alură de arhanghel...     

Mihaela Beţiu 
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CLASA DE FILM: REGIZORUL TUDOR MĂRĂSCU 

 
 
Fragmente dintr-un interviu  
de Laurenţiu Damian 
Clasa de film, TVR Cultural, 2011 
 
Laurenţiu Damian: Bună seara, 
distinşi telespectatori. Iată-ne din nou 
la Clasa de film. De această dată avem 
invitat un maestru şi clasa de film va 
deveni clasa de teatru, va deveni clasa 
de televiziune pentru că maestrul 
despre care vom vorbi şi pe care l-am 
invitat în studio are la rândul lui 
mulţi discipoli. Dacă ar trebui să fac 
un mic portret subiectiv, pot vorbi de 
regizorul, profesorul şi scenaristul Tudor Mărăscu ca despre un om plin de talent şi plin de 
fantezie. Dincolo de această primă caracterizare se ascunde un om pe care îl socotesc sensibil, un 
om extrem de delicat, care vine dintr-o familie de intelectuali, nobilă, lucru care probabil i-a 
cauzat mult în alţi ani, fără să vorbească însă niciodată despre asta. Un om care a înţeles de 
fiecare dată să se autodepăşească aşa cum o mărturisea la un moment dat după o întâlnire 
memorabilă cu Liviu Ciulei. Îţi mulţumesc că ai acceptat invitaţia, Tudor. Îmi dai voie să-ţi 
spun Tudor? 
 

Tudor Mărăscu: Numai dacă-mi dai voie să-ţi spun Damian. 
 

L.D.: Îţi mulţumesc că eşti astăzi oaspetele meu, deşi tu eşti o veritabilă gazdă în televiziune 
pentru că, nu-i aşa, ai făcut nu mai puţin de 60 de spectacole extraordinare. Ai făcut zeci de 
emisiuni, ai făcut film de lung-metraj, ai făcut film de scurt-metraj şi întotdeauna m-am 
întrebat cum poate totuşi un creator, un regizor, să gliseze cu atâta eleganţă, să spun aşa, între 
toate aceste genuri şi de cele mai multe ori, dacă nu chiar de fiecare dată, să-i iasă. E un secret, e 
un mister sau lucrurile se petrec altfel? 
 

T.M.: Mă întreb, televiziunea fiind color, dacă nu se vede că m-am înroşit în faţa atâtor 
elogii pe care mi le aduci. Îţi mulţumesc mult. Ce să spun, cred că e îndeajuns de 
simplu. Important e să crezi, să vrei şi să consideri că fiecare încercare de-a ta poate fi 
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izbutită. Sigur că de foarte multe ori, din cele 60 sau 70 de spectacole, nici nu mai ştiu 
câte am făcut, mie îmi plac şase sau şapte. Atât. Restul, mă rog, au plăcut publicului. 
 

L.D.: Da ... atâtea spectacole de teatru şi foarte multe spectacole de televiziune, de teatru TV, 
ceea ce am socotit un lucru extraordinar în televiziune – acea simbioză între cinema şi teatru 
care putea să ducă într-o zonă foarte elevată şi foarte elegantă în ceea ce priveşte poetica şi 
estetica cinematografică şi teatrală în acelaşi timp. Din păcate lucrurile nu au mers ca în 
perioada în care eu eram foarte tânăr şi vedeam Integrala Cehov, Integrala Ibsen, chiar şi 
Muşatinii, vedeam şi spectacole ale tale în care camera se mişca. Lucrurile căpătau o altă 
nuanţare, nu mai era acea cameră fixă de înregistrare de spectacol, ci era practic o regie, o 
concepţie de film care venea peste şi probabil asta te-a determinat să te duci şi spre cinema şi 
spre lung-metraj unde ai avut un debut spectaculos şi o serie întreagă de filme care s-au 
remarcat printr-o anumită acurateţe nu numai a mesajului, ci şi a unui anumit tip de lucru cu 
actorul şi de înţelegere a personajelor, chiar dacă tu eşti o persoană, aş îndrăzni să spun eu, 
extrem de discretă. Poate prea discretă. 
 

T.M.: Ştiu, mi s-a mai spus. Profesorul nostru drag, Ion Toboşaru, mi-a reproşat lucrul 
ăsta de nenumărate ori. La fel şi doamna profesoară Berlogea, Dumnezeu s-o 
odihnească, şi dânsa îmi reproşa acelaşi lucru. Nu mi s-a părut niciodată importantă 
decât încercarea care mi se propunea. Era o încercare şi atât. Şi în rest, Dumnezeu ştie, 

la primul meu film în 
momentul în care mi-au 
dat nişte bani pentru că 
făceam un film m-am şi 
mirat pentru că făceam cu 
atâta plăcere încât aveam 
senzaţia că eu ar trebui să 
plătesc.  
 

L.D.: Filmul este inedit în 
peisaj şi e mai mult decât un 
debut. S-a auzit o voce, s-a 
remarcat o voce – Vom vedea 
imediat un fragment din 
Bună seara, Irina.  
 

Tudor Mărăscu împreună cu Ştefan Iordache la filmările pentru „Bună seara, Irina” 
 

Revăzând imaginile, îmi dau seama încă odată de această discreţie a ta ... şi fac acum o 
paranteză: câţi ştiu că tu eşti autorul unei emisiuni de mare succes – Surprize, surprize? Nu 
ştiu mulţi pentru că tu erai undeva în spatele camerelor, în zona de emisie, în zona de montaj, 
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peste tot şi evident că starurile apăreau în faţă. După care tu ar fi trebuit să dai, dacă erai într-o 
formulă felliniană, 25 de interviuri, să spui cât de dificil este să faci o asemenea emisiune şi 
atunci lumea ar fi putut spune „Iată-l pe regizor!”. Tudor Mărăscu însă este discret, este în 
spatele camerei şi este şi discret în ceea ce priveşte formula cu actorii din Bună seara, Irina. 
Nu ai sentimentul că ei joacă o partitură, ci că ei sunt într-adevăr personajele, cu minuţie, cu 
detaliu, cu cuvinte şoptite şi cu o anumită stare care îmi spune mie şi cine era în spatele 
camerei. 
 

T.M.: Dar vorbim de nişte mari actori – Valeria Seciu, Ştefan Iordache, Dumnezeu să-l 
odihnească, Emil Hossu. Chiar am avut parte de o distribuţie extraordinară. 
 

L.D.: Tudor, cu cât sunt mai mari cu atât efortul de ai ghida într-o direcţie este şi el mare. Dar 
să revenim... Te-ai simţit bine făcând acest film? Te-a reprezentat într-un anumit fel... 
 

T.M.: Dragul meu, vreau să-ţi spun că într-o perioadă 
nefericită după ce am terminat liceul, mă rog, din cauza 
unor probleme de familie – tatăl meu făcea închisoare 
politică şi aşa mai departe – eu n-am putut să dau la 
facultate şi am fost la Constanţa muncitor necalificat 
întâi, după care instalator, după care instalator calificat, 
deci cunoşteam foarte bine mediul. Şi în momentul în 
care Timotei Ursu mi-a spus despre ce e vorba în 
scenariul mare i-am spus „Să ştii că-l cam ştiu”. Şi chiar l-
am ştiut, a fost un film al sufletului meu. Trebuie să 
spun un lucru, nu am făcut nici un film pentru bani 
împotriva mea. Am refuzat într-un singur an 16 scenarii. 
Sigur, n-aş fi putut să fac 16 filme, dar erau din alea pe 

care le ştim cu toţii, care erau absolut de nefăcut. Ei bine, nici unul dintre filmele pe 
care le-am făcut eu nu a plătit un tribut perioadei în care le-am făcut. 
 

L.D.: Ceea ce este remarcabil ... Stăteam şi mă gândeam despre cum ai trecut peste un moment 
dramatic: „Tatăl meu făcea închisoare politică şi aşa mai departe”. Oare cât înglobează acel „şi 
aşa mai departe”, oare câtă suferinţă şi faptul că nu ai putut să intri la o facultate, că a trebuit 
să te chinui să lucrezi, după care să revii şi să forţezi. Acest „şi aşa mai departe” conţine de fapt 
o mare dramă. Dar probabil că nu vrem să ne amintim de ea... 
 

T.M.: Nu. Vreau să spun că realmente nu-mi amintesc decât lucrurile plăcute. Mi-
amintesc un apus de soare deasupra blocului în care lucram ca instalator. Asta e tot ce-
mi aduc aminte din mai bine de un an din asta. De când dădeam la lopată pe o bandă 
rulantă mi-amintesc de un prieten de-al meu pe care îl chema Sturdza, nici o legătură 
cu familia domnitoare... şi mai nimic... Nu. Cred realmente că m-a fericit Dumnezeu să 
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nu iau toate lucrurile astea foarte dramatic, să consider că „vai, prin ce-am trecut”. Nu, 
nici ulterior, nici astăzi, nici atunci. 
 

L.D.: Spune-mi, Tudor, dacă ar trebui să faci o analiză pedagogică – eşti un profesor 
extraordinar şi eşti o personalitate a UNATC I.L. Caragiale – te simţi mai bine în zona în care 
lucrezi pe o scenă, lucrezi la teatru, lucrezi cu un text, cu Brecht, cu Cehov, într-o anumită 
formulă, într-o suită şi cinema-ul te poate stânjeni tocmai fiindcă suita nu există, că sunt cadre 
disparate, secvenţe aleatorii care abia la montaj se îmbină? Sau tu ai filmul în minte aşa cum ai 
în minte un spectacol şi atunci e mai uşor de găsit măsura justă într-o anumită secvenţă care 
este la începutul filmului şi tu o filmezi ca şi cum ar fi la sfârşit? 

 

T.M.: Cred că Dumnezeu m-a iubit fiindcă printre altele 
mi-a dat şi o memorie foarte bună. Şi atunci realmente 
nu am avut nici un fel de problemă la film indiferent că 
filmam astăzi o secvenţă şi următoarea secvenţă peste o 
lună de zile. Ţineam minte perfect ce făcusem, simţeam 
exact ceea ce trebuia să simtă actorii, deci n-am avut 
niciodată problemele astea.  
Poate că întrebarea mai directă ar fi fost dacă dintre 
teatru, televiziune şi film ce iubesc cel mai mult... 
 

L.D.: N-aş fi pus-o pentru că am senzaţia că tu ai iubit foarte 
mult teatrul de televiziune şi el îngloba şi elementul de cinema şi elementul de teatru şi 
numărul de spectatori cuvenit, sentimentul că această formulă nu este doar reproducerea unui 
spectacol de teatru, ci este un act de cultură pentru un public larg care se uită totuşi la 
televizor, se uită la acel ecran... 
 

T.M.: De acord, însă eu am venit în televiziune în 1969, am plecat în ’76 din televiziune 
din considerente pentru care nu are rost să intru în detalii şi aceea a fost perioada în 
care chiar se făcea teatru şi în care chiar am putut să fac teatru... dincolo de spectacolele 
făcute de mine în teatru pe care le-am preluat ulterior, după anii ’90. Atunci chiar 
făceam spectacole de teatru: Ondine de Giraudoux, Visul de Strindberg adică spectacole 
serioase, foarte grele, foarte dificile. Când m-am reîntors în televiziune, ca director al 
Departamentului de Teatru şi Film, încă se mai făcea teatru, încă se mai făcea film. 
După acea, încetul cu încetul, aceste lucruri au dispărut. Acum aflu că, din fericire, cel 
puţin pe canalul Cultural se reiau seri de teatru, nu ştiu dacă se fac piese noi, dar în 
orice caz din cele vechi. Şi... fac o paranteză pătrată: depăşind viteza într-un sat m-a 
oprit poliţia. Ca să scap de amendă am băgat şi legitimaţia de televiziune în faţă. Şi 
poliţistul mi-a zis: 
„Cu ce vă ocupaţi?”  
„Păi sunt directorul Departamentului Teatru-Film...” 
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„Domn’le, de ce nu mai daţi piesele alea de teatru...” 
Deci ... vă spun că nu e singurul nostalgic. Chiar şi poliţistul de circulaţie regreta 
timpurile acelea. 
 

L.D.: Să revenim în zona cinema-ului... După 1980, iată, nu a trecut multă vreme şi apare 
Singur de cart. Cu Dragoş Pâslaru care acum se numeşte părintele Valerian, s-a călugărit 
după nişte evenimente ale mineriadei care l-au afectat îngrozitor. Mă uit la actori de mare clasă. 
Singur de cart vine parcă ca o continuare la Bună seara, Irina, nu? 
 

T.M.: Mă rog, nu numai fiindcă unul era singur de cart şi celălalt era film cu marinari... 
Da, într-un fel da. Dacă mi-ai pune întrebarea ce film, dintre cele pe care le-am făcut, l-
am iubit cel mai tare, vreau să spun că am iubit acest film, Singur de cart. Care a ieşit un 
monstru de film pentru că a fost primul film vizionat după o conferinţă la Mangalia 
ţinută de Ceauşescu împotriva cinematografiei. Şi în momentul în care a fost vizionat 
filmul, orice li se părea suspect. Dacă se deschidea o uşă cu mâna stângă, de ce cu 
stânga şi nu cu dreapta, ş.a.m.d. Filmul a fost ciuntit într-un hal fără de hal. Vreau să 
spun că am suferit la premieră îngrozitor. Sunt un tip tare şi întotdeauna am fost un tip 
tare, dar vreau să spun că am plâns. Pur şi simplu. Pentru că eu am spus că e filmul 
meu şi nu fac rabat, nu sunt de acord cu toate modificările. Şi mi-au spus „Perfect. Pune 
trei milioane pe masă (sigur, dacă erau trei milioane de azi, n-ar fi fost o mare problemă), 
iei filmul la subţioară şi e filmul tău. Care-i problema?”. Zic „N-am”. „Atunci ce facem? Îl dăm 
altcuiva să-l facă?” Am zis nu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudor Mărăscu, între Irina Petrescu şi Dragoş Pâslaru, în timpul filmărilor la Singur de cart 
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L.D.: Nu am să înţeleg niciodată şi de foarte puţine ori s-a vorbit de tot mecanismul acesta 
absolut sinistru. Folosesc un termen care mi-a venit la îndemână. Parcă e mai mult decât 
sinistru ce se întâmpla pentru că în anumite locuri şi în anumite zone, când am fost în Gruzia 
de pildă, regizorii lucrau filme, acestea se trimiteau la Moscova, erau cenzurate, oprite, nu 
funcţionau, nu erau văzute. Se întorceau frumos într-o arhivă şi rămâneau acolo. Şi în 
momentul Glasnost-ului au ieşit Abuladze, au ieşit fraţii Shenghelaya. Au ieşit pur şi simplu 
pentru că filmele erau întregi. La noi era acest mecanism de hărţuire, în primul rând hărţuirea 
regizorului, după care hărţuirea filmului, după care condiţionarea că nu vei mai face niciodată 
alt film, dacă nu îl rezolvi pe acela, iar rezolvarea era absolut ceea ce spui – te uitai şi nu-ţi 
recunoşteai propriul copil făcut cu trudă, cu efort, cu dragoste... 
 

T.M.: ... cu inspiraţie, dragoste multă... 
 

L.D.: Dacă mi-ai pune tu întrebarea care este filmul care m-a interesat cel mai mult, ţi-aş 
răspunde Miracolul. Deşi şi cu Învingătorul tu ai luat multe premii, dar Miracolul propune 
foarte interesant şi foarte special zona de metaforă cinematografică şi imaginea, convenţia 
aceasta de cinema-spectacol. Adică, practic e un cinema-spectacol, e un cinema de artă spre care 
tu te îndrepţi după aceste felii de viaţă şi felii de adevăr. 
 

T.M.: N-avem timp pentru că altfel ţi-aş dezvolta povestea Miracolului. În primul rând 
că scenariul e scris în proporţie de 99% de mine indiferent că-l semnează Ion Băieşu şi 
cu mine. Am intrat în filmări – ceea ce nu se putea în vremea aceea – cu un scenariu 
nevăzut şi neştampilat pe fiecare pagină, căci fiecare pagină era ştampilată şi semnată 
şi nu mai puteai să schimbi nici o virgulă ... am intrat în filmări fără ca acest scenariu să 
fie citit. Am făcut o întreagă inginerie regizorală şi am izbutit acest lucru. După aceea, 
când le trimiteam material de vizionare, îl trimiteam atât de afectat încât nu-şi dădeau 
seama despre ce este vorba. Finalmente, când l-au văzut, era tovarăşul Dulea care a zis 
„Băiatul ăsta nu mai trece nici măcar pe lângă Buftea vreodată în viaţa lui” şi m-a chemat să 
fac modificări. N-am făcut absolut nici o modificare. Dispăream câte o lună şi jumătate 
şi nu mai eram de găsit. Pur şi simplu. Încetul cu încetul au renunţat la toate lucrurile 
pe care mi le-au cerut. Un parastas al unui om care dispăruse în nisipuri şi nu mai 
fusese găsit niciodată şi în locul lui era un brad. Totul era mitologie română, cunoscută. 
Toate astea li s-au părut îngrozitor de duşmănoase. Şi în cele din urmă acest film a luat 
premii în Spania, în Italia, am fost invitat la Festivalul Festivalurilor de la Moscova, am 
fost invitat la Festivalul Ţărilor din Est în Japonia. Adică exact ce spusesem eu. 
Lucrurile trebuie să fie puse într-o frază scurtă, indiferent că nu mesajul mă interesa cu 
tot dinadinsul, ci lupta omului cu natura – chestie etern valabilă. „Nu ne interesează 
etern valabilul” mi-a spus tovarăşul Dulea. „Ne interesează aici noua revoluţie din 
agricultură!” Numai asta n-a ieşit filmul meu. 
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L.D.: Eşti în zona Dincolo de nisipuri, 
Radu Gabrea, ca să citez câteva tipuri de 
cinema poematic, care au mister, care au 
supratemă, o anumită convenţie, în care 
spectatorul intră, gen Moara lui 
Călifar a lui Şerban Marinescu, parcă 
într-o zonă şi a lui Piţa, puţin Veroiu, 
adică deja se intră într-o formulă în care 
e limpede că, văzând acest film, până şi 
cenzura nu mai avea ce să-i mai facă... 
adică ori îl laşi ori îl distrugi, îl topeşti, 
nu mai existau jumătăţi de măsură. 
Gândindu-mă că un alt regizor de film 
şi de teatru interesant, Alexa Visarion a 

stat cu Meşterul Manole ani de zile tot încercând să facă filmul. Am înţeles că acum e pe cale 
să-l facă, dar zona asta de mari mituri lipseşte la noi. Cătălina Buzoianu, regizor de teatru, a 
mers la Ministerul Culturii şi Educaţiei Socialiste să facă un film după Făt-Frumos din 
lacrimă, un basm care până la urmă defineşte această naţie. Am avut tentativa lui Mureşan cu 
Baltagul, dar puţin în peisajul acesta în care miticul şi antropologicul să aibă o zonă 
evidenţiată. 
 

T.M.: Ai spus două nume foarte dragi mie, Mircea Veroiu şi Dan Piţa, care au fost 
colegi de promoţie cu mine, ei erau la film, eu eram la teatru. L-am avut coleg de 
promoţie şi bun prieten pe Alexandru Tatos. Cred că atunci lucrurile funcţionau 
extraordinar şi o să spun de ce. Piţa i-a montat filmul lui Tatos, Mere roşii, adică l-a 
ajutat la tot montajul filmului. Mircea Veroiu a venit la Bună seara, Irina şi mi-a făcut 
nişte corecturi pe copia de lucru. Deci, vreau să spun că funcţionam nu într-o 
competiţie acerbă, nu într-o duşmănie. Dimpotrivă, era o prietenie fiindcă în mod 
normal cei doi regizori de film puteau să spună ce caută doi regizori de teatru să facă 
film, hai să vedem cum îşi rup gâtul. Dimpotrivă, ne-au ajutat şi pe Tatos şi pe mine. 
 

L.D.: Tatos şi mărturiseşte acest lucru în jurnalul lui – mărturie cutremurătoare nu numai 
despre epocă, ci despre zona sinelui. Rar mi-a fost dat să citesc pagini remarcabile despre 
frământarea unui artist, despre angoasele unui artist, despre ce trebuie să facă, cât va putea să 
facă.  
 

T.M.: În clasa mea de regie de teatru erau Tocilescu, Cătălina Buzoianu, Tatos şi cum 
mine şi încă şapte care nu mai contează. Dar şi pe partea cealaltă erau Mircea Veroiu, 
Dan Piţa, Petre Bucur... 
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L.D.: Alte nume mari... Şi foarte mari nume din regia de teatru nu numai că au debutat 
spectaculos dar au făcut carieră, Ciulei, Pintilie sunt numele de referinţă, după care vine Tatos, 
vine Alexa Visarion, dvs. ... Să revenim la teatru. Teatrul care v-a adus foarte multe succese, 
teatrul de televiziune, teatrul montat pe scene din ţară şi din Bucureşti. Să ne amintim de 
Harvey. Sigur că Harvey era o poveste obsedantă care ducea un pic spre absurd, spre umor şi 
spre absurd. Mă uitam acum şi încercam să văd dincolo de imagine şi să înţeleg sau să nu 
înţeleg de ce acum la modă este telenovela şi nu este teatrul. 
 

T.M.: Ca format, telenovela apare pe la sfârşitul secolului XIX. Adică romanele foileton. 
Mi-aduc aminte că bunicul meu primea diverse foiletoane din Franţa şi, la un moment 
dat, era Misterul camerei galbene, nu mai ţin minte autorul, nu ştiu cum se numea. A 
plecat din localitate exact când trebuia să-i vină foiletonul şi era chiar ultimul în care 
afla cine e asasinul. Aşa că a trimis o telegramă unui prieten ca să-i spună ăla despre 
cine era vorba. E cam acelaşi lucru. 
 

L.D.: E cam acelaşi lucru numai că sunt convins că lucrurile au involuat în ceea ce priveşte 
zona artistică şi desfăşurarea elementului artistic în cadrul acestui tip de format. 
 

T.M.: De acord, nu e uşor să faci un 
serial, am încercat acest lucru, am 
făcut Adio, Europa, 11 episoade după 
romanul lui I.D. Sârbu, cu care de fapt 
recidivam ca autor pentru că în `72 am 
făcut un film în televiziune, Întoarcerea 
tatălui risipitor, tot a lui I.D. Sârbu, dar 
recunosc că datorită memoriei mele 
ţineam minte absolut orice, indiferent 
dacă filmam într-un singur loc de 
filmare toate secvenţele care trebuiau 
mai apoi montate pe parcursul 
întregului serial. Nu conta, totul se 

rezolva. Dar cred că ritmul telenovelelor este şi mult mai rapid decât cel în care mi-am 
filmat eu serialul pentru că adunând zilele de filmare, un episod care iniţial a avut o 
oră, îl filmam cam în opt zile. E foarte adevărat că am avut 97 de locuri de filmare, am 
filmat prin munţi, prin peşteri, Dumnezeu ştie pe unde... Un episod se filmează azi 
într-o zi. Actorii nu au timp să-şi asume personajele decât la al nu ştiu câtelea episod... 
 

L.D.: Şi devine până la urmă o industrie, pe bandă rulantă şi, automat, replicile sunt spuse ca 
atare. Ce înseamnă starea! Teatrul şi filmul reunite într-un spectacol - Hitler al XVII-lea. 
Întâlnirea ta cu un dramaturg foarte interesant, regretatul Adrian Dohotaru. Iată un spectacol, 
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iată o trăire, o formulă în care nici un fel de reacţie nu este scăpată de cameră, de aparat, de 
imagine. 
 

T.M.: Sigur, spun un adevăr pe care îl ştie toată lumea: teatrul de televiziune înseamnă 
prim-plan. În film erau cadre largi, nu era vorba numai de prim-planuri şi atunci 
trebuie să greşeşti grav ca să scapi lucrurile importante de pe un prim-plan. 
 

L.D.: Iar valoarea unui actor şi valoarea interpretării o dă iar prim-planul care e o piatră de 
încercare.... Se împlinesc, Tudor, 20 de ani de când un mare artist, Mircea Ciobanu, o cometă, 
un destin absolut fabulos, dar şi un destin tragic, un mare pictor, un mare artist, ne-a părăsit. 
Un tip cu totul şi cu totul special. Ai făcut un film despre el, când el nu a mai fost, despre 
marele artist absent, dar în acelaşi timp prezent, nu doar prin operă, ci într-o suită de 
interviuri.  
T.M.: Când a murit, întâmplarea făcea să fiu chiar în Elveţia. Spun rapid, am sosit în 
Elveţia pe 22 decembrie, l-am sunat imediat şi i-am spus “Mircea, dragul meu, s-a 
pregătit un revelion la Geneva cu nişte prieteni... Tu şi cu soţia ta Mihaela ... mi-ar face mare 
plăcere să ne vedem la Revelionul ăsta.” Mi-a zis: „Foarte bine, vorbim”. L-am sunat pe 28-
29, mi-a răspuns un robot telefonic că numărul nu mai este alocat, că nu există. Mircea 
care, dacă avea un ceas de 20,000 de franci elveţieni şi-i spuneai „Ce ceas frumos ai!” ţi-l 
făcea cadou în secunda următoare, a uitat să-şi plătească telefonul, ceea ce iarăşi nu mă 
mira deloc. L-am sunat până am plecat pe data de 10 ianuarie din Elveţia. Şi acelaşi 
robot îmi răspundea permanent acelaşi lucru. El a murit când eu eram acolo, lucru pe 
care l-am aflat când eram în Bucureşti. Stupid să mori de o pneumonie în Elveţia, într-
un spital. Chiar e de-a dreptul stupid. A trăit 41 de ani, cum spun francezii a ars 
lumânarea la ambele capete, şi a trăit în cei zece ani de străinătate cât trăiesc alţii într-o 
viaţă. Absolut fabulos! Am mers pe urmele lui şi ştiam, căci noi ne mai văzuserăm între 

timp, foarte multe lucruri 
despre el, îmi citise manuscrisul 
romanului care a fost publicat, 
dar n-am bănuit amploarea pe 
care a avut-o ca pictor, sculptor. 
Cel mai mare compliment e că, 
imediat după ce s-a terminat de 
difuzat filmul, a sunat telefonul, 
era Ştefan Iordache şi mi-a zis: 
„Tudore, îţi mulţumesc pentru 
filmul ăsta, a fost pe sufletul meu 
total.” Şi el prieten, la rândul lui, 
cu Mircea Ciobanu. 
 

128



Concept vol 4/nr 1/2012                                                                        Remember Tudor Mărăscu 

L.D.: Mă uitam la tine în timp ce te uitai la ecran şi revedeai nu imaginea aceasta a muzeului 
cu el care e deasupra muzeului, în muzeu şi peste tot şi mă gândeam că tu de fapt revezi alte 
imagini în minte. Că această imagine a fost pentru tine un declanşator ca să revezi imaginea 
prieteniei tale cu el, momentele de discuţie cu el. L-am văzut în film, era frumos, când vine 
natura cu toate darurile şi ţi le aruncă încât să nu poţi să duci... 
 

T.M.: Da, şi a ajuns să facă o carieră absolut fantastică în Occident. Vreau să spun că 
atunci când am fost eu în Elveţia, un tablou de-al lui se vindea cu 100.000 de dolari. Şi, 
încă un lucru fantastic, care cred că şi există în film, picta şase tablouri deodată. Avea 
şase şevalete, cu şase pânze, cu totul diferite, nu făcea copie, şi pur şi simplu intra într-
o stare fantastică în are începea şi picta, trecea de la un şevalet la altul, de neînchipuit! 
 

L.D.: Şi probabil că nu avea în nici un fel cultura banilor, probabil că-i arunca cu aceeaşi 
uşurinţă cu care i-ar fi câştigat, deşi era o trudă... 
 

T.M.: În România, când făcea vernisaj, chema chelnerii de la Athenee Palace, îi obliga 
să-şi caute mănuşi albe, în frac şi vernisajul era servit absolut fabulos, într-o vreme în 
care trăiam ca vai de capu’ nostru, pentru că el vindea tablourile şi toţi banii îi arunca 
efectiv pe fereastră. Un alt exemplu, scurt, el cu soţia şi cu cele două fiice ale lui s-au 
reunit în Elveţia. Şi el a zis „Hai să mergem să vedem Veneţia”. Au fost de acord, au 
stabilit să plece cu trenul la ora 12, el a zis că e în regulă, dar că are nişte treburi. Şi-au 
făcut valiza, toate îmbrăcate îl aşteptau să vină. A trecut ora 12, nici vorbă, a trecut ora 
1, a trecut ora 3 şi a venit pe la 4 Mircea.  
„Ce ne facem? S-a dus...” 
„Am închiriat un avion, nici o problemă.” 
 

L.D.: Iată, un portret elocvent făcut unui mare artist de către un mare artist. Dar să-l vedem pe 
marele artist la lucru, adică pe Tudor Mărăscu pe platou şi ce gândesc actorii care îi sunt nu 
numai fideli, ci sunt sub bagheta lui magică, într-un fragment din making-of-ul Adio, Europa. 
Am dedicat acest moment, regizorului serialului, Tudor Mărăscu, pentru că este personajul cel 
mai prezent în film, de la frunza vopsită până la nuanţa interpretării.  
 
Grigore Gonţa: Mi-a plăcut foarte mult discreţia cu care a lucrat el cu mine şi cu ceilalţi, 
pentru că m-am uitat foarte atent. Discreţia cu care a lucrat ca regizor. Cum m-a 
condus fără să-mi dau seama spre ceea ce vroia. Aproape că nu l-am simţit, dar în 
acelaşi timp m-a îmbibat. 
 
Florin Zamfirescu: Am întâlnit acum, la bătrâneţe, un regizor mare şi mi-am dat seama 
acum  de talentul lui regizoral pentru film şi l-am certat „Tudore, ar trebui să lucrezi 
film!” Este de datoria lui... Talentul pe care îl are, spiritul de observaţie pe care îl are la 
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lucru şi modul cum ştie să conducă actorii, mă face să spun că e păcat să nu facă mult 
mai mult film. 
 

L.D.: Iată un portret cu un îndemn care înseamnă un nou început. Eu vă urez să faceţi film, 
televiziune, spectacol TV, să scrieţi acel jurnal cu care m-aţi ameninţat odată... Tudor, îţi 
mulţumesc foarte mult şi sper că telespectatorii au avut ocazia să vadă cum gândeşte şi mai ales 
cum simte un mare creator. 
 

T.M.: Îţi mulţumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ai pricinuit-o. 
TVR Cultural, 2011 

 

 
 

Premiul UNITER pentru întreaga activitate – 2011 
Foto: Maria Ştefănescu 
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A CĂZUT O STEA...  
 

Mi-e greu să înţeleg că, pentru actorul Emil Hossu, toate verbele se vor conjuga la 

trecut. Pentru noi, spectatori şi prieteni, Milu e nemuritor, vom continua să-l iubim, să-l 

pomenim cu drag, să-i vedem filmele, cu speranţa că a plecat într-o lume mai bună şi mai 

normală, undeva, acolo sus, de fapt, acolo unde a fost mereu... la înălţime. 

Spunea cu mândrie: „Sunt maramureşean dupa mamă, sălăjean după tată, dar stau în 

Bucureşti de foarte multă vreme.” N-a fost un răsfăţat al vieţii, orfan de tată la doar 17 ani, cu 

o copilărie zbuciumată, petrecută într-un lagăr german în timpul războiului. Steaua i-a fost 

însă norocoasă, spre actorie fiind îndemnat de profesorul său de limba română, Constantin 

Manolescu, de la Liceul Cantemir, distribuindu-l în rolul lui Moş Tănase din „Răzvan şi 

Vidra”, care i-a spus: „Milule, trebuie să faci teatru.” Vitregia unor vremuri fac ca Emil 

Hossu să intre în I.A.T.C. Bucureşti din a treia încercare, neavând „origine sănătoasă”. 

E greu să-l refaci în cuvinte pe Emil Hossu. Departe de el, aroganţa firească, uneori, 

din partea unei vedete, era un om atât de simplu, atât de cald, modest şi generos. A avut o 

lungă carieră artistică, împărţită 

între reprezentaţiile de teatru şi 

munca pe platourile de filmare. Şi-a 

început cariera prin a fi cel mai 

frumos actor al scenei şi ecranului şi 

terminând prin a fi cel mai iubit 

dintre actori datorită, în special, 

simţului fin al umorului şi firescului 

cu care juca. Era sarea şi piperul 

acelor filme care ne-au însoţit de-a 

lungul vieţii, cu un şarm irezistibil, 

cu o voce unică, de neuitat. A fost 

un artist adevărat, care şi-a 

construit cariera pe un talent 

înnăscut, jucând în 39 de filme. 

Spaţiul nu-mi permite să le 

amintesc pe toate, deşi s-ar merita, 

pentru neuitare. Este celebru pentru 

rolurile din filme ca: ,,Cerul începe 

la etajul III” 1967, „Cântecele mării”  
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1970, „Iată femeia pe care o iubesc” 1981, 

,,Iarna bobocilor” 1977, „Secretul lui Bachus” 

1984, „Secretul Iui Nemesis”,l988, „Cel mai 

iubit dintre pământeni” 1993 etc.  

Dar primele roluri le-a avut în teatrul 

radiofonic, ca mai apoi să aibă roluri în 

teatrul Giuleşti şi Nottara din Bucureşti sub 

conducerea lui Horia Lovinescu, căruia îi 

păstra o frumoasă amintire. Nu întâmplător, 

s-a recules la mormântul Lovineştilor, când 

a venit la Fălticeni în toamna trecută. Demne 

de reţinut printre cele 43 de roluri în teatru 

sunt piesele „Capul de răţoi”, „De trei ori 

dragoste”, „Doi pe o bancă”, „Omul cu 

mârţoaga”, „O familie trăsnită”. A avut şi roluri în televiziune, în producţiile „Chiquititas şi 

Fetele marinarului”. A avut drept parteneri de cursă lungă pe, la fel de iubiţii actori, Draga 

Olteanu Matei, Marin Moraru, Dumitru Furdui, Maria Ploae. Gheorghe Dinică. 

Milu iubea viaţa, scena, pe bătrâni şi mai ales pe colegii săi. Dar pentru că iubea, cu 

adevărat, pe toată lumea, era la rândul lui foarte iubit de public, de Dumnezeu. Spunea, 

foarte convins: „Cred teribil de tare în prietenie”. 
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E greu de realizat că Emil Hossu nu mai este. Ce văduvită a rămas scena românească 

fără el, atât de plin de energie şi vitalitate, de verva debordantă, un actor care nu şi-a arătat 

niciodată vârsta. Va rămâne numai ceea ce ne-a unit pe noi, spectatorii, cu scena din care 

Emil Hossu a plecat doar puţin, să se odihnească liniştit, înconjurat de flori, după o viaţă de 

efort artistic. Sunt privilegiat că am avut şansa să îl cunosc îndeaproape, să cunosc o familie 

fermecătoare, el şi Catrinel Dumitrescu. Poate, de aceea, la aflarea veştii că Emil Hossu nu 

mai e, am luat hotărârea să participăm la ceremonia de la cimitirul Bellu, împreună cu 

familia preotului Liviu Mihăilă. Era firesc să fim, pentru o clipă, alături de Catrinel. 

L-am văzut ultima dată la un miting bucureştean, când, într-un mesaj scurt şi decent, 

ne-a lăsat un testament de bun simţ despre demnitate, libertate, speranţă: ,,Indiferenţa este 

esenţa lipsei de umanitate. Nu poate fi iubit cineva care nu iubeşte pe nimeni. Victorie!” A 

trăit şi a jucat frumos pentru noi, cei care nu o să îl uităm niciodată. 

Mulţumim pentru tot ce ne-ai dăruit, dragă Emil Hossu! 

Zilele acestea am aflat cu mâhnire câ, la intervale scurte, au mai căzut două stele: 

Ştefan Radof şi Ion Lucian. Poate nu e prea târziu să-i preţuim cum se cuvine pe cei rămaşi. 
 

profesor Nelu Mihăilă1 
 

                                                           

1 Preluare din Excelsior, anul II, Nr. 3, aprilie 2012 
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REMEMBER ION LUCIAN 
 

Martie 2012 a ţinut cu tot dinadinsul să se termine cu o lacrimă. Maestrul Ion 

Lucian a trecut la Domnul. 

Ştiam că este bolnav, însă speram din tot sufletul să mai rămână printre noi, să 

se mai bucure de bucuria celor mici, de fericirea lor. Caci, DA, într-o lume în care 

aproape nimeni nu mai construieşte nimic şi totul se reduce doar la câştiguri materiale, 

maestrul Ion Lucian a construit un teatru - Excelsior - pentru copii, un templu spiritual. 

Puţini sunt cei care-i cunosc cu adevărat amărăciunea îndurată de-a lungul timpului, 

pentru a putea duce la bun sfârşit acest proiect. 

A suferit însă cu zâmbetul pe buze, iar la final şi-a văzut visul cu ochii ... visul 

de a lăsa ceva în urmă – fericirea micuţilor şi a părinţilor deopotrivă! 

  Acum un an, l-am cunoscut pentru un interviu şi l-am întrebat dacă regreta 
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vreun moment drumul ales. Răspunsul n-are nevoie de niciun comentariu: “Colegii 

mei mi-au făcut întotdeauna reproşuri că mi-am sacrificat în mare măsură cariera 

pentru adulţi, pentru a mă dărui ţâncilor, dar ei nu şi-au dat seama că eu mi-am 

cumpărat un bilet pentru eternitate, mult mai frumos şi am avut şi mari satisfacţii, pe 

care ei nu le vor avea niciodata. Am avut declaraţii ale unor adulţi care spuneau: “Mi-

aţi legănat copilăria, mi-aţi luminat copilăria, acum o luminaţi pe a copiilor mei”. Dacă 

ar fi s-o iau de la cap aş face acelaşi lucru, dar poate nu aici, nu pe acest meridian. Am 

dorit în ultima vreme, ştiind că pentru un actor căderea ultimei cortine înseamnă 

încheierea unui ciclu, am vrut să las ceva în urma mea, dar pământul acesta nu este 

favorabil profesiunii noastre. Am avut nişte salturi cosmice între dovezi de dragoste, 

preţuire şi dezinteres total, dar ce mi se intâmplă în ultima vreme e greu de suportat.”  

                                                                                                               George Grigoriu 

 

 

 

“LOOKING BACK NOW AFTER SEVEN DECADES OF THEATRE 

ACTIVITY” — AN INTERVIEW WITH 

THE ROMANIAN ACTOR AND DIRECTOR ION LUCIAN 

Interviewed by Ioana Moldovan 

 

The Romanian actor and theatre director 

Ion Lucian was born on April 22, 1924 — a time 

when Romania was a different country, and its 

capital city, Bucharest had just begun to 

resemble Paris, the marvelous city that captured 

the imagination of Romanian high society.  

The country was a monarchy, and the city’s 

most glamorous artery was Calea Victoriei, a 

strange cross between Broadway, Pennsylvania 

Avenue and Fifth Avenue. On Calea Victoriei 

was the Grand Theatre of Bucharest (later known as the National Theatre), which had 

been inaugurated on the last day of the year 1853. The Grand Theatre was completely 

destroyed on August 24, 1944 by a Luftwaffe air bombing, one day after Romania 

switched sides and left the military alliance with Nazi Germany. 

Member of the Hall of Fame of the National Theater in Bucharest, Lucian is 

now 87. A legendary figure, Lucian is one of the few people still around who can talk 

about the glamorous days of old, when the Romanian theatre was owned and 
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managed by private companies. His artistic maturity — which he speaks about in this 

interview — happened during the harsh years of communist terror in Romania. 

Lucian’s escape from Communism was to fall in love with children’s theatre, a 

passion that materialized in the opening of two children’s theatres in Bucharest — one 

of them, called Excelsior, being his latest endeavor. Excelsior Theatre for Children, 

which was founded in April 1989, has re-opened a new building on May 4, 2011; it is 

the first theatre in Bucharest since the 1989 Revolution to be built completely from 

scratch. With a capacity of 181 seats and laid out on three floors (a total of 600 square 

meters usable space), Excelsior has a theatre hall and foyer situated on the first floor, 

balcony and booths on the second floor, and administrative offices on the third.  
 

Ioana Moldovan: In 1942, during wartime, the National Theatre of Bucharest hired you as 

actor. How does a young man end up in a theatre when the world is crumbling down all around 

him? 
 

Ion Lucian: My beginnings in theatre were the game of fate. Looking back now after 

seven decades of theatre activity, I think this is the right approach to the matter. 

Although it was a happy encounter right from the start, I was interested in theatre only 

because it was a way of earning some money. You see, my father wanted me to become 

an engineer. But on September 7, 1940, Romania had to give up Cadrilater, a territory 

located in between the Danube and the Black Sea. It became part of Bulgaria. My father 

was trapped there and could not return home to Bucharest. Being a young man, I’ve 

felt I had to contribute to 

the financial stability of 

my family until his 

return. So I applied for a 

job as an extra for the 

National Theatre. 

Everything was going 

smoothly until one day 

the Minister of 

Education, Petru Andrei, 

gave an order that high-

school students were 

banned from entering 

places where sport 

events, cinema and 

theatre happened. His 

order was forced by a 
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terrible crime committed by a schoolmate of mine from Lazar High who killed a 

teacher in cold blood. It wasn’t a political crime, it wasn’t a hate crime, just a moment 

of madness that came upon my mate and that forced the officials to press for urgent 

and strict acts. It was the end of 1940, and I found myself unable to go to theatre and 

earn my honest living due to a very harsh decree that was banning my presence in the 

theatre.  

The financial stability of my family was in jeopardy, and I had to find a way to keep 

going to the theatre, but in a legal way. Soon I found out that the Conservatoire (the 

academic institution that was training actors and actresses) was awarding student IDs 

even without having graduated from high school, the only requirement being to pass 

the entrance exam. So I went to the Conservatoire, and I passed the exam. This 

changed my life completely. During my first year as an acting student, the National 

Theatre needed five new actors as Romania entered the war (June 22, 1941); some 

actors of the theatre decided to join the army. So they were short on actors! But I was 

not allowed to attend that casting, as I was only a first-year student. The casting was 

for final-year acting students and those who graduated within five years. 

On the day of the casting, George Calboreanu (great Romanian film and theatre actor, 

1896–1986), saw me, and as everyone there knew me as the young kid of the company, 

he asked me why I was not trying my hand on the casting, too. I told him I was not 

allowed due to my age and early stage of studies. He thought otherwise and 

intervened on my behalf. So I was allowed to try. The jury was made of Liviu Rebreanu 

(president, great Romanian novelist), Maria Filotti, Marioara Voiculescu, Ion 

Manolescu, George Calboreanu and Pop Martian (all great actors). I placed third, out of 

136 wannabes. The fact that I was selected without having received a proper acting 

training for more than a few months encouraged me to keep on following the 

acting/theatre path. I was hired in 1942; I was almost 18 years old, and during the first 

three seasons I was cast in 74 different performances. My greatest exit then was being 

awarded the part of Hlestakov in Nikolai Gogol’s The Inspector General directed by Ion 

Sahighian.  
 

I.M.: What did it mean to be an actor in wartime working for the most prestigious theatre 

establishment in the country? 
 

I.L.: It meant a lot. Getting hired by the National Theatre, as in any theatre of those 

times, was a difficult thing, but the real competition started once you were hired. One 

success meant all eyes were on you. Romanian theatre then, as now, did not function 

with the help of agents. But we had a marvelous group of theatre critics who would 

not miss a talent and would write in support of anyone they spotted, lobbying for them 

publicly. If you had a second success as an actor, the theatre managers began to inquire 
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about you. If you succeeded a third time in a production, that was when serious 

negotiations begin. You were regarded an established actor only after nine or 10 great 

consecutive successes. But if the 10th production was a failure, you had to consider 

starting all over again, as people in the business were quick to bury you; they would 

say you had disappointed everyone or that you might not have star qualities after all. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M.: How was the theatre public then? 
 

I.L.: Bucharest had 1,000,000 inhabitants and 22 theatres — all but one owned by the 

state. All the rest were private businesses, and the theatres were filled to capacity every 

night. Romanians have since then been forever in love with theatre. That’s why we’ve 

always had great theatre and great performances that could stand in competition with 

any other acting school in the world. Romanians are the only people who have given 

five sociétér for La Comédie-Française. We were the only nation granted this privilege 

of having Romanian actors awarded memberships with La Comédie-Française. 

Romania was on the map for any serious theatre company in Europe; every summer, a 

great European actor was having a grand tour in Romania, stopping over in Bucharest. 

During wartime, I remember the theatres were packed. Cinemas were popular at the 

time, too, but people were more attracted to theatre, as they loved the live proximity to 

actors. This is why during the war, despite the air raids and bombardments, the 
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theatres were packed. Theatre was a nonstop activity in those days. In 1944, after the 

National Theatre’s building was bombarded, the actors were split into three smaller 

companies, and they toured the villages around Bucharest.  
 

I.M.: Since there was no such thing as a National Theatre at the time, which path did you take? 
 

I.L.: After three seasons, at the age of 21, I had the honor to see my name printed in 

neon letters as big as my body on the 

buildings next to the Athénée Palace, the 

most famous hotel in Bucharest then (and 

nowadays, too). My name was next to the 

name of Maria Tanase, the great Romanian 

music legend. We were cast in a Noël 

Coward play together. All theatres were 

interested in me, but I chose to go to 

Budapest to make a film. When I returned in 

the beginning of the 1945/1946 season, the 

only place I could find work at was at the 

Operetta Alhambra Theatre, where I worked 

for the next two years (1945 to 1947). 
 

I.M.: And what happened to the film? 
 

I.L.: The film was a flop, but I was interested 

in that experience. It was my debut in a film 

directed by a Romanian from Timisoara. 

The director rented the film studio in 

Budapest and filmed three versions of it: 

one in Romanian, one in Hungarian and one 

in German. In all three films, the leading 

lady was his daughter. I did not care too 

much about these arrangements, as being 

part of that film project put me into the proximity of such actors as Theo Lingen (1903–

1978) who had my part in the German version and was an actor in more than 100 roles 

in films, half of those in films directed by him. The part I portrayed was played in the 

Hungarian version by Latabár Kálmán. Lingen was interested in me as an actor, and he 

showed me a few tricks. My film training on the set lasted for three and a half months. 

So at my return in Bucharest, the season was on, and only the Operetta Alhambra had 

work I could take. But I see that as another fortunate kick, as I can say about myself 

I’ve performed in all genres of theatre.  
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I.M.: What can you say about theatre before and after the Second World War? 
 

I.L.: I remember that almost all the foreign playwrights would visit to see the opening 

nights of their plays in Bucharest. A lot of them were so excited about what they saw 

that eventually they took the Romanian productions of their plays on European tours. 

Those were good times, when Romanian actors could afford a month of vacation in 

Paris, even if we all were low-income people. All of us were having these trips for 

artistic reasons, to tour Paris’s artistic scene, to get inspired and discover new texts and 

playwrights. It was a time of great cultural effervescence. 

Romanians have lost a great deal due to Communism. Even through the Second World 

War and the German Occupation, we could still manage as theatre professionals. The 

German-imposed theatre repertoire was of high quality. In late the 1940s and 1950s, the 

communists forced us to play only a limited number of texts and authors. But this 

forced us to be better at acting, as revenge for what we could not perform. We’ve 

developed a whole new way of acting, the how-we-wanted way. Communists loved 

theatre, but they did not figure that protecting the theatre they’ve protected an 

institution that fought for the moral well-being of the nation. Under communism, 

theatre was the star of the Romanian culture. 
 

I.M.: Can you recall how it happened: the nationalization of private theatre companies? 
 

I.L.: In 1945 we still had private theatre companies. In the autumn of 1945, it was 

decided that all theatre would become state-owned, and so in 1947 there were no 

private companies anymore. The masters have changed overnight! In 1947, I was freed 

from my contract with the Operetta Alhambra. I was a bit worried about my future. 

One day I received a called from Mrs. Lucia Sturdza-Bulandra who was designated to 

establish the first communist theatre: the Municipality’s Theatre. Mrs. Bulandra had 

two lieutenants, her helpers, both with strong communist pasts: Jules Cazaban and 

Beate Fredanov. She called me and told me she wanted me to join the new company. 

The only thing still in question was my fee. We started to negotiate. Inflation was 

starting, so I suggested that I be paid with the equivalent of 20 seats for every night I 

was performing. Mrs. Bulandra went to the Mayor of Bucharest, General Victor 

Dombrovski, to see if my request would pass. The theatre belonged to the municipality 

now, so he had a word in any decision. He laughed at my proposal and apparently he 

said: “Mrs. Bulandra, let it be his way as he is a smart fellow! But feel free to keep 

negotiating the number of the seats involved!” So from 20 seats, we came down to 10 

seats.  

All of this happened on August 13, 1947, and everyone was curious about the 

price of the seat (or the ticket price). On August 15, 1947, the Romanian economy had 

to face a drastic monetary instability. The Bulandra Company settled the cost of its 
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theatre ticket to 125 lei per evening. [Author’s note: Due to inflation, new monies were 

issued. No matter how much money one had, everyone was entitled to only 150 lei. No 

changing of old money was allowed. Overnight, people lost everything. Bulandra’s 125 

lei ticket price was pretty much the amount of money people received from the state.] 

My deal made me the most well-paid actor of the theatre, earning almost double than 

Mrs. Bulandra, the theatre manager. And this went on for almost a year! Then the 

mayor of Bucharest invited me to pay him a visit and advised me to sign a regular 

contract and submit to a monthly salary, no matter how many nights a month I would 

perform. So I did. I stayed with the Municipality’s Theatre until 1952. 
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I.M.: How did you get involved with children’s theatre? 
 

I.L.: I am considered a real theatre founder, as I was part of the artistic crew that 

established the Municipality’s theatre in 1947, Nottara Theatre in 1952, the Comedy 

Theatre in 1960, “Ion Creanga” Theatre for Children in 1964, and in April 1989, I 

established Excelsior Theatre, another theatre for children. In 1964, the Municipality’s 

theatre had a Soviet play for children entitled Natasha and the Bear. One of the actors, a 

Mr. Dabija, was a great joker, and he was arrested for an innocent joke that offended 

the political regime. The next day the play was due to be performed, so Mrs. Bulandra 

asked me to fill in the last moment. 

For me it was a life-changing 

moment, as I fell in love with the 

public, all made of children. I’ve felt 

their love and seen their honest and 

warm reactions. I’ve found in the 

audience made of children 

something an adult public can’t 

offer to actors. So this has affected 

me, and I was happy when Mrs. 

Bulandra started to ask me to direct 

theatre plays for children.  

Then in 1964, the Bulandra 

Theatre Company was placed at the 

theatre hall of St. Sava College in 

Bucharest until the renovation work 

at the headquarters of the company was completed. But Mr. Miron Constantinescu, the 

former Minister of Education, gave Bulandra the college hall with the condition that 

they do something in return: the promise of a children’s performance on June 1 that 

same year. Mrs. Bulandra forgot about it completely. On May 4, she received a call 

from the minister, reminding her about the children’s play. It was too short a time to 

stage one of the Romanian stories for children that made up the season of such 

children’s theatre events, so all I could think about was to write a simple play. I wrote 

it in five nights with the thought that it would be performed only for one night! But the 

play I wrote, entitled The Disobedient Cockerel, has been performed ever since without 

interruption for 54 years now. It has been translated into eight different languages. 

This was the final act that completely changed my life; it reoriented me towards young 

audiences. 
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I.M.: You are a custodian of the next generation of theatre audiences. How do you see them? 

What do you think about the future of theatre generally?  
 

I.L.: What’s to come in Romanian theatre after my generation is gone is something I am 

asked constantly. I think Romanians have a great future in theatre, and I truly believe 

each generation has its uncontestable amount of talented people. All theatre people are 

trying to find new ways to express artistically. But I think 80 percent of all theatre 

experiments are parallel to the real thing and end up as a research papers in a library! I 

sense we’ve reached the point of the mechanization of the soul, when one pushes a 

button and one gets theatre. Now things are so different. No sooner than 30 years ago, 

when someone had tickets to a theatre performance, there was a whole ritual of 

dressing up with one‘s best clothing, showing up to the theatre and entering it as in a 

temple — almost a mystical experience. Now I feel people go to theatre in between a 

cinema break. It’s not right to see Chekhov’s Three Sisters with the actresses dressed as 

if they were circus people and asked by the director to use the samovar only for peeing 

in it. I want to see theatre that changes me, that makes me walk the streets afterwards 

in search of an answer! I am happy when I see a performance executed in good faith, 

with respect to the audience, playwright and the text. Experiments do not make me 

happy, just as I don’t agree with the politics of theatre.  

profesor asociat drd. Ioana Moldovan 
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Juriile Galei Absolvenţilor 2012 
 
MASTER – Actorie & Regie & Animaţie 
1. COCA BLOOS – actriţă  
2. CORNEL TODEA – regizor 
3. NINA BRUMUŞILĂ – scenograf  
4. prof. asoc. dr. MONICA ANDRONESCU – critic de teatru 
5. prof. asoc. dr. MARIUS ZARAFESCU – teatrolog 
 
LICENŢĂ & MASTER – Coregrafie 
1. prof. univ. dr. RALUCA IANEGIC – coregraf  
2. conf. univ. dr. CARMEN STANCIU – critic de teatru şi dans 
3. prof. asoc. dr. IRINA IONESCU – critic de teatru  
 
LICENŢĂ & MASTER – Teatrologie 
Profesorii Departamentului „STUDII TEATRALE” 

 
LICENŢĂ – Actorie & Păpuşi-marionete 
1. DORINA CHIRIAC – actriţă  
2. lect. univ. dr. ANCA IONIŢĂ – critic de teatru 
3. drd. ANDREEA DUMITRU – critic de teatru 
4. drd. MARIA ZĂRNESCU – critic de teatru 
5. prof. asoc. drd. RADU APOSTOL – regizor  
 
LICENŢĂ – Regie & Scenografie 
1. lect. univ. dr. IURI ISAR – scenograf  
2. VLAD MASSACI – regizor  
3. drd. OANA BORŞ – critic de teatru  
4. ALINA EPÎNGEAC – critic de teatru  
5. drd. EUGEN GYEMANT – regizor  
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Echipa de Organizare:  
 
 

Director: Irina PILOŞ (An I Master Teatrologie) 
Tipărituri: Naomi GUTTMAN, Simona PREDA (An II Licenţă Teatrologie),  
Andra NĂSTASE (An I Master Teatrologie) 
Promovare & PR: drd. Ioana TAMAŞ 
Irina ZLOTEA (An II Licenţă Teatrologie) 
Monica SIMILEA (An I Master Teatrologie) 
Protocol: Sorin DULEA (An II Licenţă Teatrologie) 
Imagine/design: Ana DOBRESCU (An I Master Animaţie – Facultatea de Film)  
 
Consultanţi: prof. univ. dr. Ludmila PATLANJOGLU 
           conf. univ. dr. Nicolae MANDEA  
                       conf. univ. dr. Carmen STANCIU 
                       prof. asoc. dr. Monica ANDRONESCU 
                        
Director „Studioul de Teatru”: Ovidia-Manon OPRIŞAN 
PR UNATC: Irina TURCOIU 
Foto&Video: Lucian NĂSTASE 
Contabil şef: Emilia ALEXANDRU 
Şef administraţie: Monica PANAIT 
Secretar şef: Madi CODALBU 
 
Colectiv UNATC: 
Ana Scărlatescu, Rodica Găurean, Valentina Uţă, Eugen Bănică, Vasile Dascălu, Marian 
Teodorescu, Dan Sadurschi, Dorel Moraru, Maria Tisăianu, Liviu Tulei, Nicoleta Ştefan 
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Pescăruşul 
de Anton Pavlovici Cehov 
 
Master Anul II Arta actorului 
Coordonatori proiect: prof. univ. dr. Tania Filip, dr. Alexandru Unguru 
Distribuţie: 
Irina Nikolaevna Arkadina – Adelaida Perjoiu/Camelia Pintilie 
Konstantin Gavrilovici Treplev – Bogdan Nechifor/Răzvan Ropotan 
Piotr Nikolaevici Sorin – Ionuţ Oprea 
Nina Mihailovna Zarecinaia – Ioana Blaj/Alexandra Apetrei 
Ilia Afanasievici Samraev – Bogdan Costea 
Polina Andreevna – Oana Popescu 
Maşa – Laura-Alexandra Voicu/Cristina Drăghici 
Boris Alexeevici Trigorin – Cătălin Coşarcă/Conrad Mericoffer 
Evgheni Sergheevici Dorn – Mircea Postelnicu 
Semion Semionovici Medvedenko – Robert Neagoe 
 

Întâlnirea cu un text al marelui Cehov 
este întotdeauna o provocare şi un pariu... 
pariu pentru orice creator de teatru fie el 
regizor, actor, scenograf.... Cu atât mai mult 
când această întâlnire se întâmplă în momentul 
în care tot ceea ce ai acumulat de-a lungul unui 
proces de învăţământ se coagulează şi vrei să 
vezi cum se contopesc toate experienţele 
precedente, cum pot ele să lucreze împreună şi 
să construiască acel întreg în care să apară mai 
întâi în tuşe indecise, apoi din ce în ce mai 
cristalizate personajele  cehoviene, lumea 
acestora, filosofia lor de viaţă ... Momentul s-a 
conturat la finalul anului I de master arta 
actorului, când distribuţia Pescăruşului şi-a 
propus la început un exerciţiu... actul I: o sală 
mică de artă a actorului, în care, prin lecturi, 
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discuţii, exerciţii, argumente şi contraargumente am ridicat mai întâi momente, apoi 
scene, apoi un act... Am beneficiat de "luxul şi răsfăţul" cercetării cu uşile închise, al 
lucrului în laborator: e minunat să ai toată libertatea!!!...  poţi să cauţi, să greşeşti fără să 
te judece nimeni, să reîncerci şi mai ales, poţi să savurezi cu voluptate descoperirile, să 

creezi, apoi să recreezi prin 
refaceri şi repetiţii... poţi să 
desenezi punct cu punct traseul 
sigur al devenirii şi statuării.  

Apoi am prins gustul... 
am vrut mai mult... şi am avut 
mai mult!... Laboratorul s-a 
transformat într-o scenă cu 
intrări-ieşiri, culise, cabine... am 
transferat munca într-un teatru 
de-adevăratelea. Teatrul 
nostru!!! Un teatru special în 

care susţinătorii şi entuziaştii i-au înfrânt pe sceptici. Sala Ion Cojar a devenit cea care 
ne-a responsabilizat pe unii brusc, pe alţii într-un proces mai îndelungat... încetul cu 
încetul, odată cu construcţia structurii actoriceşti în care deja personajele se conturau 
din ce în ce clar, elementele de decor, costumele, elementele de atmosferă-sunete, 
lumini, muzică... toate au avut un cuvânt de spus în alcătuirea întregului pe care ni-l 
doream: lumea Arkadinei şi a lui Trigorin, a Ninei şi a lui Costea, a Polinei şi a lui 
Şamraev, a Maşei şi a lui Medvedenko şi a celor fără de pereche: Dorn şi Sorin. Într-un 
cuvânt LUMEA LUI CEHOV!!!...  

 Au urmat apoi 
spectacolele, mult prea puţine 
faţă de ceea ce ar fi trebuit să 
fie... Important este însă faptul 
că fiecare a însemnat un pas 
înainte, întâlnirea cu publicul a 
produs o alchimie care şi-a pus 
amprenta, determinând 
calitatea evoluţiei actorilor: de 
fiecare dată, lucrurile se 
cristalizau, existau mici 
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revelaţii... mici, dar importante!... toate nemulţumirile, frustrările, bucuriile şi mirările 
s-au unit în alcătuirea unui preţios suport al procesului de refacere în arta actorului, 
proces exersat acum, în acest moment al devenirii... 

Şi iată-ne acum în pragul ultimei căderi a cortinei, întocmai ca în teatrele 
profesioniste care propun un segment temporal foarte exact. Am mai învăţat un lucru: 
e bine să apreciem lucrurile imperfecte pe care le avem, care ne bucură şi care ne 
definesc la un moment dat, să le conferim valoarea intrinsecă a descoperirii de sine... 
Ne bucurăm să le depăşim, devenim din ce în ce mai stăpâni pe noi, mai siguri de 
reuşită, dar nu întotdeauna aceasta înseamnă un mare atu... Şi iată cum, inevitabil 
ajungem la actul IV şi o cităm pe Zarecinaia:.. “important este să ştii să îţi porţi crucea şi să 
îţi păstrezi credinţa!”... Dar toate acestea vor fi înţelese peste mulţi, mulţi ani!...  

Am scris totul la persoana întâia plural pentru că întotdeauna m-am inclus în 
această echipă de lucru... am vrut cu îndârjire să fac parte din ea, am vrut să fim 
împreună până la capăt.... Îndrăznesc să spun acum, la acest moment de sărbătoare 
autentică: am reuşit! Sunt mândră că am fost aici, cu voi şi vă mulţumesc, dragi 
"pescăruşi" că am fost NOI în toată această frumoasă aventură... 

 
prof. univ. dr. Tania Filip 
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Acest proiect a însemnat 
foarte mult pentru mine. Pe de o 
parte, datorită întâlnirii cu noi 
colegi, alături de care am lucrat 
pentru prima oară, şi apoi pentru 
că textul lui Cehov este foarte 
cunoscut, iar ca tânăr actor, ai auzit 
cel puţin câteva păreri despre cum 
este sau ar trebui să fie înţeles 
Cehov. Mai mult decât atât, cred că 
orice debutant a văzut măcar o 
punere în scenă a acestui text. Deci 
provocarea este cu atât mai mare, 
cu cât orizontul de aşteptări este unul „predefinit”, măcar în linii mari. Cred că saltul 
cel mai mare pe care l-am avut de făcut, toţi cei implicaţi, a fost depăşirea propriilor 
prejudecăţi.  

În primul rând, am descoperit cu toţii latura comică a situaţiilor propuse de 
text, care venea în continuarea a ceea ce însuşi Cehov a menţionat în privinţa 
„Pescăruşului” – „comedie în 4 acte”. În al doilea rând, personal, am descoperit că este 
foarte important în înţelegerea personajelor lui Cehov, să-ţi pui întrebarea "unde a 
greşit în mod fundamental personajul meu?" Undeva, cândva, fiecare personaj se 
raportează greşit faţă de celălalt, sau faţă de sine, sau faţă de o situaţie. Aceste erori 
dau de fapt adevăratele conflicte, adevăratele relaţii, care pun întregul mecanism în 
mişcare. Poate părea ciudat, ca şi când ţi-ai judeca personajul, însă în realitate numai 
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aşa îl aperi cu adevărat. Trebuie, ca actor, să ai conştiinţa acelei erori a personajului tău, 
fără să o joci însă. Cunoscând exact „păcatul” personajului tău, te salvezi de la 
reprezentarea unor personaje peste care vine viaţa, vin evenimentele, îi năucesc şi atât.  

 

De fapt fiecare situaţie din piesă este consecinţa propriilor greşeli ale 
personajelor. În acest fel, deşi puse în situaţii dramatice, personajele îşi păstrează 
demnitatea, fără să cadă în melodramatic, dar păstrând implicarea totală, pentru că tu 
ca actor ştii că personajul tău îşi asumă consecinţele propriilor fapte.  

 În privinţa Arkadinei - a fost un rol dorit, aşteptat. Nu pot decât să sper că am 
reuşit să fiu pe măsura întâlnirii cu el... 

Adela Perjoiu 
 

Domnul profesor Ion Cojar ne spunea la un curs de Arta Actorului din anul I de 
studiu că cel mai important eveniment care poate influenţa viaţa unui om este 
întâlnirea cu un om sau cu o carte. 

Poţi deveni actor şi dacă nu ai jucat Shakespeare, Cehov sau Caragiale? Poţi. 
Dar este o şansă în plus să devii unul mai bun dacă ai avut parte de „întâlnirea” cu 
textele lor. Cred că pentru a deveni actor ai nevoie de aceste „întâlniri” esenţiale, 
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determinante... Întâlniri cu marii 
dramaturgi, cu profesori, cu regizori, cu 
alţi actori, cu oameni de teatru.  

 Grotowski spune: „Iubesc textele 
ce aparţin unor mari tradiţii... voci ale 
strămoşilor mei...” Textele mari, cum sunt 
„D`ale carnavalului” şi „Pescăruşul”, 
rolurile „Crăcănel” şi „Şamraev” au 
reprezentat pentru mine un „pretext” 
ideal pentru a mă profesionaliza în plus, 

pentru a a-mi dezvolta mijloacele actoriceşti. 
A fost o muncă de mai bine de un an, incluzând studiul textelor, repetiţii şi 

spectacole, deloc uşoară, cu nopţi nedormite, nu ştiu dacă dusă la capăt, nu cu rezultat 
imediat, dar folositoare. O perioadă frumoasă care ne-a „copt” pentru ce urmează şi de 
care ne vom aduce aminte cu plăcere peste ani.                                     Bogdan Costea 

 

Lucrul la acest proiect mi-a prilejuit, înainte de toate, o serie de întâlniri, iar eu 
cred că în teatru despre asta este vorba...  

Întâlnirea cu Cehov ar fi meritat, cu siguranţă, mai mult decât i-am putut oferi 
noi! Totuşi, e o experienţă care ne-a modificat pe toţi şi care, cel puţin pe mine, m-a 
bucurat, mi-a dat şansa unor descoperiri - şi aici mă refer la doamna profesoară Tania 
Filip, cât şi la colegi – îmtâlniri care m-au făcut să schimb în mine nişte aspecte, m-au 
îmbogăţit sufleteşte. Nu în ultimul rând, am avut ocazia întâlnirii cu ... Maşa pe care 
am încercat să o 
împărtăşesc 
publicului pentru 
ca acesta să guste 
puţin din lumea 
atât de specială pe 
care o aduce cu ea 
la fiecare replică.  

Laura Voicu 
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D'ale carnavalului 
de Ion Luca Caragiale 
 
Master anul II Arta Actorului 
Coordonatori proiect: prof. univ. dr. Radu Gabriel, drd. Vladimir Anton 
Concept scenografic: Măriuca Ignat 
Realizare: Măriuca Ignat, Toma Costin, Gabriel Ranete, Chris Burlacu  
- Master I, Scenografie 
Light design:  
drd. Daniel Klinger 
Operator sunet:  
Alexandru Bibere 
 
Distribuţia: 
Nae Girimea – Ionuţ Oprea 
Iordache – Robert Neagoe 
Miţa – Camelia Pintilie 
Didina – Iulia Vereş 
Crăcănel – Bogdan Costea 
Pampon – Iulian Sfircea 
Catindatul – Andrei Morariu 
Ipistatul – Vlad Şpilca 
 
Dar cinstea-mi este tot ce mă leagă de ai mei şi mine. - Shakespeare  

 Dacă ar fi să numesc cel mai important lucru pe care l-am câştigat odată cu 
proiectul D'ale carnavalului, ar fi faptul că m-am simţit parte a unui grup (fie el şi de 
conjunctură). Vin şi vă spun: într-o sală în care duci o luptă tu cu tine şi ... tine, cu nişte 
vorbe care nu-ţi aparţin, o vorbă bună, un râs din partea unui coleg îţi aştern o piatră 
pe care să calci şi să caţeri mai cu încredere stânca. Nu pot rosti cuvântul D'ale fără să 
am în suflet un ceva pe care noi l-am numit „pedale” care mă ajută să ridic capul atunci 
când îmi e greu. Mă simt ca un copil care a crescut, dar a avut parte de o educaţie 
sănătoasă.  

Sunt fericit să cred că fac parte din mica echipă a „micilor actori”. 
Andrei Morariu - Catindatul 
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Nu e o capodoperă. Poate asta ar fi trebuit să iasă după un an. E ceva ce s-a 

născut din nişte oameni care au ţinut la şi de acest proiect. Pas cu pas. În frunte cu doi 
oameni care ne-au ţinut de mână. Dl. profesor Radu Gabriel şi doctorandul-prieten 
Vladmir Anton. Întâlnirea cu ei a fost pentru mine între acele trei mari întâlniri ale 
studenţiei, pentru că nu cred că aceşti cinci ani sunt mai mult decât un set de întâlniri.    

Miţa Baston. Nu ştiu cât am izbutit să fac din ceea ce mi-am propus. 
„Devenirea” Miţei a fost  un proces interesant. Am pornit la lucru cu neîncredere, cu 
scepticism şi cu un săculeţ de idei preconcepute, susţinând sus şi tare că eu nu pot să 
fac comedie; că trebuie să fiu într-un fel, că nu oricine poate să joace Caragiale, că nu 
sunt în distribuţia corectă. Am făcut un pas înapoi, şi, de la un moment dat, m-am 
văzut acolo. În tipul acela de mediu, de societate, de situaţii. Şi a început să-mi placă. 
Pentru mine, Miţa a fost dintr-o zonă cu totul nouă, departe (sper) de mine, Camelia, 
dar a fost o cercetare plăcută. Într-o atmosferă plăcută. Da, mi-a plăcut. 

Camelia Pintilie – Miţa 
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Întrebat fiind pianistul 

ce e talentul, el a răspuns: mă 
scol dimineaţa la ora opt (de 
patruzeci de ani) şi cânt. Mă 
ridic de la pian la ora 15. Nu e o 
minune. E muncă multă. 
Inspiraţia vine sau nu, când nu 
e inspiraţie suplineşti cu 

muncă. Aproape nimic nu e concret, dacă nu facem noi să fie concret. Nu e ca la pictură  
- să ai margini, culori. La noi nu e aşa, noi avem o scenă şi trebuie să-i găsim punctele 
de sprijin, noi trebuie să facem şi pânza, noi trebuie să avem şi pensulele. Atunci totul 
va căpăta o noimă. După muncă lucrurile vor lua o formă. 

D'ale Carvanalului, o mică poveste spusă de Radu Gabriel despre muncă şi/sau 
talent.                                                                                                      Iulia Verdeş – Didina 
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În timpul vieţii sale, autorul piesei D'ale Carnavalului nu a fost agreat de către 
toţi marii critici ai vremii, umorul acestuia fiind pus la zid de nenumărate ori fiind 
considerat pe alocuri chiar vulgar şi de prost gust. Unii spuneau că opera sa nu va 
rezista trecerii timpului şi că, în scurt timp, autorul va fi uitat şi chiar blamat de către 
propriul neam. Cu toate că acest popor a avut dintotdeauna meteahna de a face 
lucrurile pe dos, Ion Luca Caragiale a supravieţuit în conştiinţele noastre, şi nu oricum, 
ci recunoscut de mulţi literaţi ca fiind un mare geniu.  

D'ale Carnavalului este în opinia mea cea mai bună piesă a autorului, dar este în 
acelaşi timp şi foarte greu de jucat. Nu ştiu dacă eu împreună cu ai mei colegi am fost 
întruchiparea cea mai corectă sau cea mai coerentă a acestor personaje, dar ştiu că am 
riscat enorm pe o propunere regizorală în ton cu timpurile noastre şi că fiecare în parte 
a avut de câştigat la finalul acestui pariu.  

Aş vrea să închei prin a spune că noi nu am fost doar o distribuţie dintr-o clasă 
de actorie oarecare, noi am reuşit să formăm o echipă şi, alături de coordonatorii noştri, 
Radu Gabriel şi Vladimir Anton, am primit cea mai importantă lecţie de actorie şi 
anume „lucrul în echipă”. Pentru asta eu le mulţumesc şi chiar îndrăznesc să sper că ne 
vom mai întâlni undeva, cândva, pe o scenă sau... poate doar la o bere. Ţal! 

Ionuţ Oprea - Nae Girimea 
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Oleanna 
de David Mamet 
 
Master Anul II, Arta Actorului 
Coordonator proiect: prof. asoc. dr. Andrei Aradits 
Light design: Bogdan Nechifor, Master II Arta Actorului 
Sunet: Alin Zăbrăuţeanu 
Master II Light & Sound Design, coord. prof. univ. dr. Horea Murgu 
Distribuţia: 
                     Carol – Olivia Niţă     John – Cătălin Coşarcă 
 

Oleanna de David Mamet este una dintre cele mai controversate piese americane 
din ultimele două decenii. Motivul controversei este modul în care piesa tratează 
hărţuirea sexuală, o problemă care domină aproape orice review despre piesă.  
Oleanna, o puternică dramă în două personaje, explorează distrugerea cauzată de 
problemele de comunicare şi de political correctness-ul dus la extrem. Este o piesă despre 
politica academică, despre relaţiile student-profesor şi despre hăţuirea sexuală.  
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 Titlul piesei vine de la un vechi cântec norvegian tradiţional din 1853 despre o 
comunitate utopică, Noua Norvegie, stabilită în Pennsylvania în 1852 şi e compus de 
violonistul Ole Bull. Oleanna era o zonă din Noua Norvegie, iar în cântec, cel care 
dorea să emigreze spune Dac-aş fi în Oleanna/ Oh, acolo-aş vrea să fiu/ Nu în lanţuri în 
Norvegia/ Unde putrezesc de viu. 
Un profesor încrezător şi mulţumit de sine care e pe cale să fie promovat.  
O studentă speriată şi confuză disperată să nu pice examenul.  
O conversaţie plină de neînţelegeri. 
O acuzaţie devastatoare. 
Acestea sunt simplele elemente de la care David Mamet crează portretul abuzului de 
putere în controversată lui dramă din 1992.  

Aud des verbul „a munci” în contextul teatrului şi al actoriei. Totdeauna mi se 
pare folosit greşit. Pentru mine termenul „muncă” implică un efort fizic sau psihic, în 
vederea unei răsplăţi materiale sau pur şi simplu pentru că trebuie. Munca mi se pare 
prin definiţie un chin. Când îţi place, când faci asta fără efort conjugat de „trebuie”, 
când faci asta în timpul liber şi te distrezi, nu cred că mai poţi folosi verbul „a munci”. 
E o lipsă de respect faţă de aceia care muncesc în condiţii mai grele. Muncesc mult. Noi 
ne distrăm. Nu pot spune că am muncit la această piesă. Textul lui Mamet e inteligent 
şi spumos, studenţii Olivia Niţă şi Cătălin Coşarcă sunt inteligenţi şi talentaţi, cum să 
nu-mi placă? Le sunt recunoscător pentru pasiune, bun simţ şi interes. Repetiţiile au 
fost o bucurie. Spectacolul e viu. Îmi place. N-am 
muncit o secundă, ceea ce vă doresc şi 
dumneavoastră. 

prof. asoc. dr. Andrei Aradits  
  
Am lucrat Oleanna cu mult drag. Mi-am dorit 

mult să fac piesa pentru că mă interesau problemele 
aduse în discuţie de text şi scriitura excelentă a lui 
Mamet. Personajul Carol este complex, 
contradictoriu, dual ca natură umană.  A fost o 
experienţă care m-a maturizat, m-a responsabilizat 
şi sunt convinsă că am câştigat experienţă. Îi 
mulţumesc domnului profesor Andrei Aradits 
pentru pasiunea şi implicarea cu care ne-a îndrumat, 
profesorilor care ne-au sprijinit şi tuturor celor care 
au ajutat la realizarea acestui proiect.      Olivia Niţă 
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Audiţia 
de Alexandr Galin 

 
Master Anul II, Arta Actorului 
Regia: prof. asoc. dr. George Ivaşcu 
Coregrafia: lect. univ. dr. Roxana Colceag 
Asistent regie: asist. univ. dr. Monica Ciută 
Lumini: dr. Alexandru Unguru 
Fotografie: Flo Petrescu 
 
Distribuţia:  
Varvara Volkova – Mirela Gorea 
Katia Volkova – Alexandra Rădescu 
Liza Volkova – Irina Bucescu 
Ninel Karnauhova – Alexandra Apetrei 
Tamara Ivaskovna– Laura Vintilă 
Olga Puhova – Cristina Drăghici 
Albert – Andrei Merchea 
Tetzudzin Aoki – Andrei Morariu 
Boris Karnauhov – Mircea Postelnicu 
Vasili Ivasckov – Bogdan Nechifor 
Viktor Puhov – Conrad Merricoffer 
 
“Audiţia” sau – jurnal de creaţie al unui tânăr profesor 

Reîntâlnirea după zece ani cu acest text – Audiţia de Aleksandr Galin – ca 
pretext pentru „disertaţia” unei noi generaţii UNATC mi-a prilejuit o imensă bucurie, 
dar şi o emoţie nostalgică. Dacă, în urmă cu exact zece ani, descopeream acest text sub 
forma unui spectacol din cadrul Festivalului de teatru studenţesc din Belgrad şi îl 
„importam” ca pe un bun cultural ce şi-a şi demonstrat valoarea (fiind montat în 
cadrul studioului Casandra, apoi la Teatrul de Comedie), astăzi am redescoperit acest 
text prin ochii şi talentul creator al studenţilor de master promoţia 2012: Alexandra 
Apetrei remarcabilă în rolul Ninei, susţinând performant un moment de balet clasic şi 
dezvoltând un personaj pe două paliere: sensibilitatea şi rafinamentul tipului 
intelectual  contrapunctat de  frica şi frustrarea aceleiaşi structuri umane. Laura Vintilă 

160



Concept vol 4/nr 1/2012                                                                                              Performance 

 

 

extrem de pitorească în rolul Tamarei, reuşind să-şi coloreze personajul într-un stil 
caracteristic, cu mult umor şi vivacitate, dublând interpretarea în partea a doua a 
spectacolului cu o emoţie autentică. Cristina Drăghici demonstrează în acest spectacol 
un potenţial atât dramatic, cât şi comic de mare anvergură. Personalitatea ei creatoare 
se evidenţiază, cum spuneam, prin jocul dramatic, dar şi prin opţiunile neaşteptate – 
momentul „artistic” constă într-un număr de clovnerie contrastant în principiu cu 
structura rolului – dar care, de fapt, conturează o personalitate complexă atât a actriţei, 
cât şi a personajului Olga. Cele două surori interpretate de Alexandra Rădescu şi de Irina 
Bucescu şi-au format printr-o muncă de creaţie alchimică un personaj „întreg” aşa cum 
se spune în popor, că doi gemeni formează împreună un suflet. În acest suflet comun 
însă se evidenţiază şi se pun reciproc în valoare: Alexandra prin forţă dramatică cu 
accente de sensibilitate feminină matură, Irina prin noncomformismul şi explozia 
interioară, dublate de calităţi muzicale performante. Desigur, acest cuplu nu ar fi ajuns 
la performanţe de intensitate dramatică fără ajutorul, susţinerea şi contrareplica actriţei 
şi profesoarei UNATC Mirela Gorea cea care o întruchipează pe Varia Volkova – mama 
surorilor. Energia, experienţa, dedicarea, protecţia şi, nu în ultimul rând, rafinamentul 
comunicării acestui pedagog cu studenţii în timpul repetiţiilor a ridicat atât valoarea 
artistică a spectacolului, cât şi valoarea umană a acestei întâlniri de destine artistice. 

Triada Boris – Vasili – Victor aduce spectacolului echilibrul şi motivaţia 
emoţională a poveştilor de dragoste. Mircea Postelnicu, pandantul Ninei, îşi construieşte 
rolul dând dovadă de o subtilitate a gândului, de o grijă a detaliului formei specifice,  
chiar de la debutul carierei, actorilor cu o structură intelectuală intrinsecă.  
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Vasili, Bogdan Nechifor, este unul dintre cele mai „explozive” personaje 
masculine, având o capacitate ludică de excepţie. Victor Puhov, respectiv Conrad 
Mericoffer, a avut o de creat un personaj „primejdios” din punct de vedere al măsurii. 
„Cel mai bogat om din oraş” este o sintagmă des întâlnită în societatea contemporană 
şi, din păcate, în cele mai multe cazuri „forma” acestui personaj/arhetip este de o 
calitate scăzută, atât uman, cât şi etic. Dar, pentru că arta înseamnă oglindirea realităţii 
prin prisma sufletească şi intelectuală a artistului, iată că acest tânăr actor creează un 
personaj carismatic, puternic fără a fi violent, autoironic, cinic, un antierou pe tehnică 
americană de creaţie actoricească.  

Liantul acestui spectacol este actorul Andrei Merchea căruia rolul îi permite – 
msau îi cere – o interacţiune constantă cu toate personajele, schimbări de raporturi în 
cadrul scenelor sau de la o scenă la alta, deci capacitatea de nuanţare a prestaţiei 
actoriceşti, forţa de a-şi conduce energia vitală la extreme (de la furie la compasiune, de 
la teamă la forţă, de la isterie la linişte), uşurinţa de a fi catalizator de reacţii în scenă şi, 
nu în ultimul rând, capacitatea de a se pune în planul doi atunci când este cazul, 
pentru a asigura suportul celorlalţi actanţi. Toate aceste cerinţe sunt acoperite de o 
prestaţie actoricească frumoasă, curată şi asumată.  

Ultimul, dar nu cel din urmă, este rolul de coloratură al Japonezului interpretat 
de Andrei Morariu. În afara prezenţei scenice pline de farmec, acest tânăr actor a dat 
dovadă de-a lungul repetiţiilor de o atitudine de lucru dintre cele mai profesioniste: 
dacă în alte puneri în scenă ale acestei piese, textul personajului era improvizat într-o 
limbă necunoscută, de această dată textul este scris şi susţinut de Andrei Morariu în 
cea mai pură limbă japoneză. Momentele susţinute (neavând de altfel mare întindere în 
economia spectacolului) sunt extrem de diversificate, îmbogăţite de reacţii neaşteptate 
şi atitudini hilare care fac deliciul publicului. 

Această producţie a secţiei de master UNATC a fost iniţiată, structurată şi 
supervizată de profesorul şi actorul George Ivaşcu. Această dublă calitate de om de 
teatru şi pedagog a conferit spectacolului toate premisele pentru a demonstra că arta 
veritabilă se face şi cu ştiinţă, dar şi cu suflet. Sper că acest spectacol să fie o carte de 
vizită atât pentru universitatea noastră cât şi pentru fiecare dintre tinerii actori cu care 
am lucrat şi mai sper că, peste zece sau chiar douăzeci de ani, să reîntâlnesc distribuţia 
acestui spectacol şi frumoşii talentaţi actori ce vor fi fiind să îi zâmbească ... maturei 
profesoare ce voi fi.            

 asist. univ. dr. Mona Ciută 
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Spectacolul „Audiţia” de Alexandr Galin este un spectacol pe un text 

contemporan, un document al situaţiei actorului în zilele noastre, un text care 
abordează o temă extrem de actuală: mirajul muncii în străinătate şi căutarea 
stabilităţii.  Galin este considerat unul din liderii „noului val” al dramaturgilor ruşi, a 
cărui operă se concentrează pe individ, după decenii de teatru politic. 

Debutul piesei: apariţia fetelor, conduse de traducător în sală. Li se dau fişe de 
înscriere pe care le completează şi pe care traducătorul le ia cu el lăsându-le pe fete 
singure... Ele interacţionează, fac cunoştinţă, glumesc unele pe seama altora şi... aici 
începe al doilea segment: apare mama celor două fete necăsătorite, cu un alt tip de 
energie, mai puternică faţă de atmosfera deja instalată. Intră odată cu traducătorul, care 
încearcă să transmită fetelor un mesaj din partea japonezului. Volkova, mama celor 
două fete îl tot întrerupe, se creează o adevărată confuzie, un mecanism comic format 
din replici ale tuturor personajelor, până când, într-un final, traducătorul le anunţă pe 
femei că nu pot participa la audiţie şi că sunt trimise acasă, la soţii lor. Din acest 
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moment toate personajele feminine luptă în acelaşi scop, acela de a fi primite cumva în 
acest concurs pentru că au făcut deja compromisuri care nu le mai permit să dea 
înapoi. Disperarea creşte până când traducătorul este nevoit să promită că îl va aduce 
pe japonez în sală. Acesta pleacă, iar femeile rămân într-o aşteptare încordată. 
Atmosfera se destinde la apariţia unei sticle de vodkă adusă de Volkova, mama celor 
două fete necăsătorite Liza şi Katia. Femeile mănâncă şi beau până se ameţesc de tot. În 
mijlocul beţiei apar traducătorul şi japonezul şi fetele sunt anunţate că ... începe 
audiţia. Fiecare personaj are ocazia să se dezvăluie acum sub altă formă, îşi arată o 
latură neaşteptată, total opusă atitudinii afişate până atunci, din toate punctele de 
vedere: costum, muzică, mod de a reacţiona, susţinerea momentului artistic în sine. 
După audiţie femeile sunt din nou lăsate într-o aşteptare confuză, se reapucă serios de 
vodkă şi încep să-şi verse toate frustrările. Sunt felicitate vag şi expeditiv pentru 
numere, dar li se explică că au nevoie de hârtii semnate de soţii lor pentru a putea fi 

luate în Singapore 
– moment care 
coincide cu o 
împuşcătură în 
holul teatrului. Se 
instalează o panică 
generală, iar, în 
vârtejul acesta, are 
loc o divulgare a 
situaţiei sociale în 
care se află cele 

două fete necăsătorite. Traducătorul solicită consimţământul mamei pentru ca cele 
două să participe în spectacole pentru bărbaţi. Fetele însă se revoltă împotrivă mamei 
şi, într-un moment de tensiune, mărturisesc că nu mai au nevoie de aprobarea nimănui 
s-o facă: de luni de zile se prostituează în casa mătuşei lor, încurajate de aceasta.  

Actul doi începe cu apariţia a doi bărbaţi – soţii a două dintre femeile de la 
audiţie. Sunt oameni de condiţie socială diferită, dar se înţeleg satisfăcător, fiecare cu 
logica lui, datorită alcoolului în cantităţi mari pe care l-au împărţit înainte de a ajunge 
în sală. Intervin în scenă traducătorul cu Puhov, un al treilea soţ, cel mai bogat om din 
oraş, care cere explicaţii. În mijlocul discuţiei apare Volkova, cea care are cea mai 
consistentă experienţă de viaţă şi care va crea un liant între bărbaţi şi femei. Îi tratează 
şi pe bărbaţi cu o sticlă de vodkă, aşa cum a făcut şi cu femeile, îi convinge să renunţe 
la violenţă şi le cheamă pe neveste la... tratative. De aici încolo problemele celor trei 

164



Concept vol 4/nr 1/2012                                                                                              Performance 

 

 

cupluri se intercalează până în momentul împăcării finale. Întregul act are suişuri şi 
coborâşuri axate pe mecanisme comice şi dramatice matematic construite. La finalul 
actului al doilea, japonezul ţine un discurs... în japoneză şi... pleacă. Albert, 
traducătorul,  le explică fetelor că, de fapt, nu sunt potrivite pentru această audiţie, dar 
că japonezului i s-a părut totuşi interesant să observe îndeaproape şi această latură a 
umanităţii, mai puţin „luminoasă”. Albert este doar un instrument în cadrul acestei 
audiţii, el nu face aceste lucruri decât pentru a fi plătit. Puhov vine cu soluţii 
salvatoare: îi asigură o slujbă lui Albert, iar Volkovei îi promite că îi va face un butic 
unde să lucreze pentru a-şi putea răscumpăra fetele de la casa de toleranţă.  

Personajul pe care-l interpretez, Tamara, este o femeie de o sensibilitate 
extraordinară ce se foloseşte de masca ironiei pentru a-şi ascunde durerea şi 
complexele. Este o persoană de condiţie modestă, dar are o mare capacitate de a iubi. 
Sărăcia o determină să vină la această audiţie, în îcercarea de a-şi schimba condiţia. 
Pentru a impresiona, apelează la o veche pasiune de-a ei, cercurile sportive, cu care 
participase şi la olimpiadă unde l-a cunoscut (în liceu) pe actualul ei soţ, Vasili. De aici 
transpare nostalgia puternică faţă de candoarea şi simplitatea începutului, faţă de 
perioada în care greutăţile vieţii nu le stricau bucuria de a trăi frumos. Când Vasili vine 
după ea la audiţie, cei doi îşi redescoperă dragostea şi dorinţa de a lupta împreună 
pentru un nou început. Povestea lor este o lecţie de conservare a principiilor. 

Laura Vintilă– Tamara 
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Chip de foc 
de Marius von Mayenburg 
 
Master Anul II Regie Teatru 
Coordonator:  
prof. univ. dr. Alexa Visarion 
Regia: Catinca Drăgănescu  
Scenografia: Ioana Pashca 
Coregrafia: Mihaela Culda 
Light & Sound design: Cristian Niculescu 
 – Master II Light&sound design,  
coordonator prof. univ. dr. Horea Murgu 
 
Distribuţie: 
Kurt – Vlad Şpilca  
Olga – Cristina Drăghici  
Mama – Oana Popescu  
Tatăl – Bogdan Nechifor  
– studenţi masteranzi în anul II Arta Actorului, coord. prof. univ. dr. Tania Filip, prof. 
univ. dr. Radu Gabriel, prof. asoc. dr. George Ivaşcu 
Paul – Cezar Grumăzescu, Master I Arta Actorului, coord. prof. univ. dr. Gelu Colceag 
 

Chip de foc de Marius von Mayenburg este un spectacol despre o lume în derivă. 
O lume ce ne aparţine şi ne creează în acelaşi timp, o lume ce ne fabrică deja stricaţi, în 
care noi înşine suntem şi inginerii, şi meşterii, şi materialul de construcţie, şi înseşi 
produsele finite. O lume a convenţiilor în care orice factor destabilizator este negat 
pentru că el ar necesita acţiune şi ieşire din pattern pentru a putea fi anihilat, iar 
patternul este unica structură asumată. Familia nucleară ca celulă de bază a societăţii e 
în criză, societatea e într-o criză perpetuă a valorilor, iar conştiinţa este în delir. Iată 
universul tragi-comic în care vieţuim ca într-un desen animat sau ca într-un film horror 
(depinde de gust) şi în care Kurt şi Olga, doi tineri în pragul adolescenţei, explodează. 
Poate cu sens, poate fără. Rămâne de văzut.  

Catinca Drăgănescu  
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“Bucureşti. Început de martie. 
Sâmbătă seara. Întuneric, linişte, gropi, noroi, 
zăpadă, câini vagabonzi pe strada Matei 
Voievod, unde se află Universitatea de Artă 
Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“. 
În drum spre facultate, unde urma să văd un 
spectacol regizat de Catinca Drăgănescu, 
masterand în anul al II-lea la secţia de regie 
teatru, mă întâlnesc cu câteva grupuri de 
studenţi, probabil prieteni ai viitorilor actori 
pe care eram curioasă să-i văd. Curioasă 
dintr-un motiv foarte simplu. Am văzut, în 
ultimii zece ani, câteva spectacole-examen la 
UNATC şi mai toate mi s-au părut demne de 
atenţie, iar absolvenţii sau studenţii, de toate 
felurile, unii chiar foarte buni. Nu spun nicio 

noutate, dar, din păcate, pe unii dintre ei aveam să-i văd jucând rarisim după 
absolvire, iar pe alţii deloc.  

Sâmbătă seară, când facultatea nu e chiar pustie, ajung, aşadar, la Sala Ion 
Cojar, bine dotată şi prietenoasă, la un astfel de spectacol-examen, o experienţă care 
mi-a confirmat impresia. Chip de foc, piesa de mare succes a lui Marius von Mayenburg, 
a avut parte de un spectacol studenţesc de calitate, în care regizoarea, scenografa şi 
actorii şi-au arătat potenţialul. Cel mai recent termen de comparaţie pe care-l aveam în 
minte era spectacolul lui Felix Alexa, cu Marius Manole şi Antoaneta Zaharia. După ce 
intrăm în sală, suntem rugaţi să ne 
închidem de tot telefoanele mobile. 
Începe spectacolul şi, aproape două 
ore, n-a sunat niciun celular şi nici 
n-am văzut pe nimeni citind sau 
scriind sms-uri, ceea ce a ajuns să 
mi se pară de apreciat, pentru că 
asta se întâmplă din ce în ce mai 
des în sălile de teatru şi, de cele mai 
multe ori, nu din vina 
spectacolului.  
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Catinca Drăgănescu a compus un 

spectacol foarte coerent şi inteligibil, 
deconstruind pe o scenă inteligent tăiată în mai 
multe planuri câteva secvenţe din viaţa unei 
familii ratate, câteva episoade care conduc spre 
un deznodământ tragic, în sensul pe care-l 
poate avea cuvântul în teatrul postmodern. 
Kurt, piromanul ucigaş şi apoi sinucigaş, 
prizonier al amintirii naşterii, captiv al unei 
adolescenţe pe care nu ştie nici s-o trăiască, nici 
s-o înţeleagă, o adolescenţă ce devine şi victima 
unor părinţi limitaţi, plafonaţi, nefericiţi, îşi 
etalează alienarea prin relaţiile cu toate celelalte 
personaje: sora cu care are o relaţie deloc 
frăţească, mama, tata, Paul (iubitul surorii).  În 
piesa lui Mayenburg, neputinţele, limitele, 
frustrările şi ignoranţele, luând chipuri dintre 
cele mai subtile, rămân sursele unui rău ce nu 
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poate fi controloat şi nicidecum eliminat. Un 
rău visceral, un rău iraţional, un rău ce nu-i 
lasă nici o şansă familiei ca entitate în 
societatea contemporană sau individului 
alienat, care nu mai are nici măcar o amintire a 
echilibrului, a armoniei date fiinţei umane. 

Acest rău şi acest dezechilibru fatal se 
regăsesc în spectacolul de la Sala Ion Cojar, 
care şi-ar putea găsi un loc, măcar o vreme, 
într-un spaţiu ca Teatrul ACT, dacă Studioul 
Casandra nu mai există de ani buni. 
Filmogramele pentru care a optat regizoarea, 
secvenţele scurte, cinematografice, la care 
îndeamnă şi scriitura, întrepătrunderea dintre 
planuri, rezolvată corect de scenografă, sunt 
reuşite în primul rând datorită actorilor care-şi 

interpretează nuanţat partitura, accentuând pe de o parte artificialitatea, caricaturalul, 
grotescul şi, pe de altă parte, omenescul acestor exponenţi ai alienării contemporane 
care sunt personajele. 

Tinerii actori în devenire, expresivi şi cu o individualitate vizibilă, joacă deja 
nuanţat, într-un spectacol în care-i ajută mult şi coregrafia Mihaelei Culda. Zarurile au 
fost aruncate, cum s-ar spune. Aşa că să sperăm că şansa nu va fi zgârcită nici cu ei, nici 
cu regizoarea Catinca Drăgănescu.”   

Dana Ionescu, Revista Yorrick, 5 mai 2012 
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Dragonul de aur 
de Roland Schimmelpfennig 
traducere Ioana Petre 
 
Master Anul II Regie Teatru 
Coordonator: prof. univ. dr. Alexa Visarion  
Regia: Ioana Petre  
Scenografia: Vlad Turturică 
Coregrafia: Mihaela Culda 
Light design: Andreea Iacomiţă 
 
Distribuţia: 
Tânărul (bunicul, asiaticul, chelneriţa, greierele) – Alin State, absolvent UNATC 
Femeia (nepoata, o asiatica, furnica, vânzătorul) – Oana Popescu 
Tânăra (bărbatul în cămaşă cu dungi, un asiatic, Barbiefuckerul) – Laura Voicu 
Bărbatul (un bărbat tânăr, un asiatic, prima stewardesă) – Răzvan Ropotan 
Bărbatul tânăr (femeia în rochie roşie, un asiatic, a doua stewardesă) – Robert Neagoe 
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Dragonul de aur: 5 actori cu stiluri 
de lucru diferite, un text care îţi ridică 
semne clare de întrebare în legătură cu 
potenţialul tău ca actor, repetiţii peste 
repetiţii, tensiune, nervi încordaţi, blocaje 
şi un regizor cu mintea limpede care a 
avut, din prima clipă, convingerea că noi, 
cei cinci actori care am vrut să ne 
încercăm limitele, putem să ducem acest 
proiect la bun sfârşit! �i se pare că a avut 
dreptate...  Ce a ieşit?  

O întâlnire autentică între 6 oameni. Şi un spectacol apreciat de public, făcut de 
o echipă în adevăratul sens al cuvântului!                                                       Laura Voicu 
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Melodie Varşoviană 

de Leonid Zorin 
 
Master Anul II Regie Teatru 
Coordonator: prof. univ. dr. Alexa Visarion  
Regia: Cosmina Stancu  
Light design: Daniel Ionescu şi Alexandru Bibere 
Sound design: Daniel Meşteru  
- studenţi master I Light&Sound Design, coord. prof. univ. dr. Horea Murgu 
 
Distribuţia:  
Helea – Cristina Drăghici, master II Actorie  
Viktor – Silvian Vâlcu, absolvent UNATC, clasa prof. univ. dr. Adriana Popovici 
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“Melodie varşoviană” sau “Muzica 

destinului”, cum aş numi-o eu, spune 
povestea de dragoste a unui student rus şi a 
unei poloneze ce studiază la Moscova. Firul 
roşu al poveştii este cât se poate de simplu, 
firesc şi uman. Un băiat şi o fată se 
îndrăgostesc, dar, datorită politicii 
regimului totalitar, sunt nevoiţi să se 
despartă, reîntâlnindu-se după 10 ani, la 
Varşovia, apoi după încă 10 ani, la 
Moscova. Conflictul principal al piesei, cel 

care naşte drama, este acela dintre dragoste şi carieră. Apare întrebarea: ce îţi aduce 
fericirea? Dragostea? Cariera? Într-o goană nebună după acest răspuns, cei doi fac 
alegerile vieţii lor neputând să-şi asume eşecul, dezamăgirea, regretul, frustrările şi 
angoasele care îi bântuie în toţi aceşti douăzeci de ani. Iată, aşadar, alte teme ale 
spectacolului – puterea de a alege şi capacitatea de a-ţi asuma urmările alegerilor 
personale. Nu ne-am propus sa realizam un spectacol care să dea răspunsuri, ci, 
dimpotrivă, unul care să nască întrebări. Helea şi Viktor se iubesc, la început, în timp, 
la final. Se vor iubi mereu, dar niciodată la fel şi asta pentru că, la fiecare secundă ce 
trece, viaţa le mai adaugă câte-o întrebare, câte-o responsabilitate. Tema rămâne, 
contextul se schimbă. Farmecul acestui spectacol vine din faptul că este foarte greu să 
apreciezi care din aceste momente ale existenţei noastre este mai dificil. La 24 de ani, 
când iubirea izbucneşte? La 34 de ani, când iubirea refulează într-un context plin de 
piedici? Sau la 44 de ani, când viaţa şi-a pus amprenta pe sufletul fiecăruia şi când totul 
are un parfum întârziat? Spectacolul vine să pună aceste întrebări şi să arunce o nuanţă 
de mister asupra unei poveşti care, la o primă vedere, pare extrem de simplă. 

Cosmina Stancu 
 

“Melodia varşoviană” este o piesă extrem de specială, sublimă prin subtilitatea cu 
care surprinde psihologia îndrăgostitului în trei etape diferite: la 24 de ani, la 34 de ani, 
la 44 de ani. Dacă dragostea de la 24 de ani este aproape “oarbă” sau, în orice caz, 
stimulată de credinţa că orice este posibil – chiar şi o căsătorie între un rus şi o 
poloneză sub un regim totalitar, cea de la 34 este cu totul altfel: lucrurile sunt dramatic 
complicate de apariţia soţilor, căci poloneza s-a măritat cu un concetăţean, ca şi rusul ei 
… Cu toate astea, ea, artista, ar putea să evadeze din convenienţe şi este capabilă să-şi 
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ofere o escapadă cu singurul om 
pe care-l iubeşte. Dar el, Viktor, 
“cel cu victoria”, cel care nu 
reuşise să găsească nici la 24 de 
ani o portiţă de salvare a relaţiei, 
este laş. Refuză.  

Ar fi putut să se manifeste 
liber, dar nu are exerciţiul 
libertăţii. Ar fi putut să fie 
generos, dar alege, cu un preţ 
greu de ambele părţi!, să fie fidel 
soţiei. Şi iată-l la 44 de ani pe “cel 
cu victoria”, cum îl numea Helea, 
deloc victorios, părăsit de soţie 
pentru altul, oenolog pasionat şi 
acum, la fel de bine (puţin 

grizonat în spectacolul Cosminei Stancu), dar descurajat şi surclasat de ea – de iubita 
lui, Helea – o mare cântăreaţă acum, admirată, având la activ diferite experienţe, 
“iubiri” care “s-au evaporat” căci, de iubit cu toată fiinţa l-a iubit întotdeauna numai pe 
el – pe Viktor, “cel cu victoria” în viaţa ei. Pe lângă tema conflictului între carieră şi 
viaţa personală, Zorin sugerează încă o temă – aceea a profunzimii cu care poate iubi 
un artist. Generoasă, Helea nu-l respinge aşa cum a fost ea respinsă la întâlnirea de 
acum 10 ani, are puterea de a nu se răzbuna, de a-i deschide o uşă iubitului. Poate că, 
până la urmă, Viktor … va învinge. Finalul este deschis – cum ar putea fi altfel? Căci 
întortocheate sunt căile dragostei…  
 Spectacolul Cosminei Stancu de la sala Ion Cojar i-ar fi plăcut maestrului. 
Sincer, curat, frumos organizat scenografic, sonor şi din punctul de vedere al 
eclerajului, dar, mai ales, propunând un cuplu de actori excelenţi şi foarte potriviţi: 
Cristina Drăghici, o actriţă ce se remarcă prin sensibilitate şi frumuseţe scenică, este 
fermecătoare prin duritatea şi principialitatea etalate în prima parte a spectacolului, 
prin feminitatea şi maturitatea din a doua parte. Silvian Vâlcu, actor talentat, frumos, 
sensibil, cu o voce ce va deveni în curând o marcă, este fermecător şi tenace când îi face 
curte studentei la Conservator, tandru şi plin de umor ca iubit. Spectacolul Cosminei 
Stancu, ca multe altele din stagiunea UNATC din fiecare an universitar, merită să facă 
carieră.  

lect. univ. dr. Mihaela Beţiu 
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Setea 
după Setea muntelui de sare de Marin Sorescu 
 
Master Anul II Regie Teatru 
Coordonator: prof. univ. dr. Alexa Visarion  
Regia: Kedves Emőke 
Scenografia: Balázs Gyöngyi, absolventă UNATC 
Light design: drd. Daniel Klinger  
 
Distribuţia: 
Matca – Simona Pop  
Iona – Răzvan Ropotan  
Paracliserul – Andrei Merchea  
– studenţi master anul II Actorie, coord. prof. univ. dr. Tania Filip 
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  Sunt trei poveşti paralele. Fiecare moment din parcursul personajelor este la fel 
de important, pentru că totul se petrece la vedere. Dezvoltarea personajelor şi viaţa 
acestora au un parcurs linear şi totul este construit pe un sistem de piramidă. 
Spectatorul are posibilitatea să aleagă în fiecare moment ce poveste vrea să urmărească, 
făcând singur colajul pe care îl simte necesar pe parcursul spectacolului. 

Matca, Iona şi Paracliserul sunt închişi în lumi diferite unde fiecare 
monologhează vis-a vis de condiţia lui şi de unde vrea să scape. La început toţi trei au 
speranţa evadării, pe parcurs însă îşi dau seama că lumea din afară încetează să existe 
pentru ei. Nu mai există cale de ieşire. Nu pot scăpa din această situaţie şi chiar dacă 
ajung în alt spaţiu, în altă lume nu îşi vor găsi fericirea…  

Kedves Emőke  
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Zbor deasupra unui cuib de cuci 
 
dramatizare de Dale Wasserman 
după romanul omonim al lui Ken Kesey  
traducere de Andrei Băleanu 
 
Anul III Arta actorului 
Coordonator: conf. univ. dr. Doru Ana 
Coordonatori proiect: prof. univ. dr. Olga Delia Mateescu 
lect. univ. dr. Paul Chiribuţă, asist. univ. drd. Irina Ungureanu 
Light design: Mădălina Mânzat  
Scenografie: Cristian Marin 
Muzică originală: Sever Bârzan 
 
Distribuţia: 
McMurphy - Lucian Ionescu/Vlad Trifaş 
Sora Ratched - Bianca Popescu/Anda Tămăşanu 
Dale Harding - George Rotaru 
Billy Bibbit - Vlad Drăgulin 
Cheswick - Alexandru Ştefănescu 
Scanlon - Vlad Trifaş/ Lucian Ionescu 
Şeful Bromden - Cosmin Teodor Pană 
Ruckly - Vladimir Purdel 
Dr. Spivey - Andrei Gheorghe 
Sora Flinn - Alexandra Vrabie/Oana Puşcatu 
Candy Starr - Ella Prodan/ Anamaria Maier 
Sandra - Oana Puşcatu/ Alina Mihai 
Gardian Williams/ Gardian Warren - Alina Mihai/Alexandra Vrabie/Andra Bişa 
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,,Cel prea tânăr pentru un beatnik şi prea bătrân pentru un hippie” cum îşi 
spune Ken Kesey, rămâne în istoria literaturii americane mai ales prin succesul 
romanului, ecranizat apoi, One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), în regia lui Milos 
Forman, avându-l, în rolul principal pe Jack Nicholson. Povestea zguduitoare a 
pacienţilor dintr-un spital de psihiatrie, condus cu fermitate de oţel de Sora Ratched, 
adeptă a unor tratamente barbare, a lăsat în conştiinţa publicului contemporan, 
american sau nu, urme de neşters. 

Prin ochii indianului Bromden asistăm la înfruntarea dintre cel care se revoltă 
împotriva oricărei forme de tiranie, zurbagiul McMurphy şi maşinăria puterii, 
încleştarea căpătând dimensiuni aproape mitologice. 

 
 

Proiectul de studiu al spectacolului Zbor deasupra unui cuib de cuci a fost un 
proces complex, cu grad mare de dificultate, care a urmărit să descopere, prin 
propunerea dramaturgică şi metoda de lucru, dimensiunea proprie a modalităţii de 
găsire şi asumare a personajului, a acţiunilor lui fizice, psihologice, logice sau ilogice, 
unele pierdute departe în adâncimea textului sau în nebănuitele surprize ale 
întâmplărilor scenice. Modulul studiului de vară a avut drept scop stabilirea etapelor 
lucrului pe text, depistarea deosebirilor dintre lumea cărţii lui Ken Kesey şi acţiunea 
dramatică a lui Dale Wasserman, definirea planurilor intime prin improvizaţii, jocuri 
de apărare şi acuzare a personajelor , trecerea de la lectură la imagine scenică (puntea 
necesară lunecării de la literatură la dramatic). Raportul dintre acţiune şi spaţiul 
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emoţional, fantezia odată descătuşată, au fost bazele plasării personajelor în situaţie, 
propunerile individuale fiind fluidul interior al liniei de forţă a proiectului. Spaţiul, 
recuzita, muzica, lumina, sunt toate rezultate ale fanteziei studenţilor, fiind cuprinsă în 
proiect întreaga clasă şi prin realizarea a două distribuţii. Primele reprezentaţii au 
cuprins în partea întâi a piesei una dintre ele, cealaltă preluând acţiunea din a doua 
jumătate. Acesta a fost drumul prin care s-a ajuns la preluarea sarcinii unui întreg 
spectacol. Desigur, cerinţele studiului au reclamat o adaptare a problematicii la vârsta 
studenţilor, o comasare de personaje, o conturare a unui punct de vedere pe axa 
dramaturgiei şi a valorilor lui general umane şi mai ales contemporane. Mulţumim 
Teatrului de Comedie care ne-a găzduit în casa lui asemeni unui frate mai mare şi 
Spitalului de Oftalmologie care ne-a înzestrat cu recuzita necesară.  

prof. univ. dr. Olga Delia Mateescu 

 
Primul spectacol - muncă pe brânci. Prima experienţă într-un teatru - noroc. 

Primul rol dus de la cap la coadă - responsabilitate. Mă bucură acest spectacol de fiecare 
dată pentru că sunt împreună cu colegii mei. Mă bucură că jucăm de fiecare dat cu sala 
plină. Mă bucură spectatorii care pleacă cu dorinţa de a-l revedea. Ca tânăr actor e 
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minunat că fac parte din acest proiect alături de cei mai bun colegi şi cei mai dăruiţi 
profesori.                                                              Cosmin Teodor Pană – Indianul Bromden 

 
Rolul lui Miss Ratched, infirmiera şefă într-o instituţie pentru bolnavi mintal, 

este cea mai grea sarcină artistică pe care am primit-o vreodată. Asta deoarece m-am 
lovit de anumite probleme tehnice, cum ar fi vorbirea şi ţinuta unei de femei cu o astfel 
de profesie, dar şi de dificultatea apărării unui personaj negativ cu o asemenea 
încărcătură psihică. Mă bucur de faptul că rolul meu de licenţă are o asemenea natură 
şi sunt mulţumită de ce am reuşit să descopăr până acum. 

Anda Tămăşanu – Miss Ratched  
 

Avem o ocazie extraordinară de a juca într-un teatru o piesă în care chiar şi 
rolurile mici oferă nişte partituri atât de frumoase. Joc două roluri în acelaşi spectacol. 
Este o sarcină grea, dar pe care am împlinit-o cu ajutorul profesorilor care ne-au ghidat 
de-a lungul drumului. Am învăţat cât de mult contează să ai încredere în colegi şi să te 
poţi baza pe ei şi ce înseamnă munca în echipă. 

Oana Puşcatu – Sora Flinn şi Sandra 
 

Spectacolul acesta este rodul muncii noastre de trei ani încoace, de aceea ţinem 
foarte mult la el. Pentru noi este un spectacol pe muchie de cuţit, deoarece poate ieşi ori 
foarte bine, ori foarte prost. Dacă unul dintre noi se deconcentrează, spectacolul cade. 
În personajul Billy Bibbit fiecare dintre noi se regăseşte pe sine însuşi la vârsta nesigură 
şi plină de complexe a adolescenţei. Rolul este foarte greu, având probleme greu de 
asumat şi de susţinut timp de două ore şi jumătate. Personajul meu fiind un timid, am 
învăţat, ca actor, una dintre cele mai grele lecţii, ascultarea partenerului, jocul activ, 
concentrându-mă foarte mult pe procesualitatea şi filmul interior al personajului.       
M-am bucurat foarte mult şi am devenit mult mai încrezător în aptitudinile mele 
datorită îndeplinirii scopurilor grele pe care această partitură le impune şi pot spune că 
am câştigat foarte mult în ceea ce priveşte devenirea mea artistică. 

Vlad Drăgulin – Billy Bibbit 
 

Candy, buna (şi la propriu şi la figurat) prietenă a lui McMurphy este 
nerăbdătoare să îi facă acestuia o vizită la sanatoriu. Candy apare ca o zeiţă, plină cu 
senzualitate şi erotism, dornică să mai petreacă măcar câteva clipe în braţele virilului 
McMurphy. 

Ella Prodan – Candy Star 
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Personajul Harding m-a ajutat să descopăr rafinamentul şi eleganţa scenică, 
calităţi pe care nu le explorasem până la acest personaj.        

  George Rotaru – Harding 
 

Ne distrăm mult acolo! Eu simt asta... Spectacolul e lung şi ne uneşte, 
personajele sunt foarte bine construite, iar colegii mei transpiră şi la propriu şi la 
figurat două ore şi un sfert pentru a-şi apăra personajele şi credinţa, şi asta e de 
felicitat. Miss Flinn, asistenta, o a două prezenţă feminină într-un spital de bolnavi 
mintali, mâna dreaptă a dreptei doamne Ratched este personajul interpretat şi mă 
bucură, mai ales, să-mi văd colegii, să fiu în scenă fără prea multe cuvinte, să ascult şi 
să asimilez energia lor, dar şi a spectatorilor. Adesea mă simt exact ca un termometru... 
deşi poate n-ar trebui... se simte exact temperatura, atenţia e mare şi (cu ajutorul 
tuturor) trecem rampa sau... mai stăm o tură. E primul spectacol al grupei şi oricât de 
mult am ajunge să ne urâm, îl iubim. 

Alexandra Vrabie – Sora Flinn 
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Pentru mine 

McMurphy a fost cea mai 
mare provocare din 
facultate. O partitură de aur, 
care mi-a bântuit de 
nenumărate ori visele şi mi-
a provocat îndeajuns de 
multe insomnii. Primul 
contact cu publicul a fost 
absolut fabulos. Îmi 
simţeam pulsul şi în 
degetele de la picioare, dar 
leşinasem deja la repetiţii, 
aşa că ce se mai putea 
întâmpla? Un personaj de 
care nu m-aş fi putut 
apropia fără sprijinul 
colegilor şi, mai ales, al 
profesorilor. Am primit şi o 
lecţie de viaţă de la acest 
personaj, care spune foarte 
simplu şi direct: „Când ţi-a 
pierit zâmbetul de pe buze, 
ţi-ai pierdut orice temelie în 
viaţă.” 

 

Lucian Ionescu – McMurphy, Scanlon 
 

La prima vedere, opţiunea pentru textul lui Ken Kesey pare una hazardată, 
ambiţioasă şi greu realizabilă pentru studentii unui prim ciclu de învăţământ pe 
strucura Bologna sau, altfel spus, pe cei care studiază arta actorului în numai trei ani. 

182



Concept vol 4/nr 1/2012                                                                                              Performance 

 

 

Spectacolul pe care l-am vazut însă într-o seară de noiembrie la sala nouă a 
Teatrului de Comedie este unul al unor studenţi de anul III cu adevărat profesionişti. 
Privindu-i, îţi treci prin minte alte examene de actorie şi de regie în care i-ai văzut, le 
urmăreşti parcursul de-a lungul celor trei ani şi esti bucuros să vezi că, azi, sunt 
profesionişti. Te întristează faptul că teatrele sau televiziunile nu-i aşteaptă cu braţele 
deschise şi că, poate şi cei mai buni dintre ei, sensibili ca orice talent real, s-ar putea să 
clacheze. Dar e inevitabil în artă, într-o profesie despre care vor afla în curand câte 
sacrificii cere. 

Spuneam că sunt profesionişti. Asta pentru că profesorii lor – Doru Ana, Olga 
Delia Mateescu şi Paul Chiribuţă – nu au lăsat nici un aspect al artei actorului 
neexersat. Iar tinerii studenţi reuşesc să treacă rampa cu forţa gândului lor, prin 
calitatea procesualităţii, prin calitatea implicării în situaţiile propuse de autor, prin 
susţinerea propunerilor făcute de profesorii-regizori şi prin încrederea în ghidajul 
acestora. Sunt profesionişti şi datorită performanţelor tehnice pe care le fac. E un 
spectacol rezolvat în cheie realistă, dar asta nu-l impiedică pe actorul principal, Lucian 
Ionescu/Vlad Trifaş, să sară până la 1,5 metri pe pereţi sau să se caţere pe pasarela de 
la doi metri, asta nu-l împiedică pe Alexandru Ştefănescu, să ajungă, căţărat de spaima 
halucianţiilor sale, pe o ţeavă până aproape de tavan, asta nu-l împiedică pe George 
Rotaru să exprime într-o gestualitate reprezentativă problemele ascunse în 
subconştientul personajului său sau pe Cosmin Pană să susţină, cu vocea sa superbă, o 
linie melodică de inspiraţie amerindiană, nu-l împiedică pe Vladimir Purdel să stea, 
mut şi lipsit de luciditate, atârnat în chingi aproape întregul spectacol. Vorbirea 
scenică, cea care părea meteahna şcolii româneşti de teatru a ultimilor ani, este una 
profesionist susţinută, pauzele sunt atent orchestrate de profesori în sprijinul 
evenimentelor psihologice, al „pragurilor”, aşa cum se numeşte în argoul teatral 
momentul de răsturnare a situaţiei.  

Alte două aspecte atrag în mod deosebit atenţia privitorului avizat de-a lungul 
spectacolului: pe de o parte, calitatea ascultării partenerilor, a încasărilor, capacitatea 
de a rămâne în continuă prelucrare, din punctul de vedere al personajului, de orice 
parte a baricadei s-ar afla – printre bolnavi sau în corpul medical; pe de altă parte, e 
încântător să observi cum nişte studenţi în anul III reuşesc să conducă atât de bine 
parcursul personajului studiat, evoluţie psihologică reală şi atent gradată, să dezvăluie 
treptat situaţiile, surprinzând prin prospeţimea prelucrării care face ca momente atent 
exersate să transmită publicului senzaţia spontaneităţii. 

Un spectacol de şcoală ce livrează pe piaţa artistică prospeţime, energie, calitate.   
lect. univ. dr. Mihaela Beţiu 
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Pescăruşul 
de Anton Pavlovici Cehov 
 
Anul III Arta actorului 
Coordonator:  
conf. univ. dr. Doru Ana 
Coordonatori proiect: 
prof. univ. dr. Valeria Sitaru  
asist. univ. drd. Vlad Logigan 
 
Distribuţia: 
Arkadina – Laura Marin/Dana Hauer 
Treplev – Silviu Mircescu 
Sorin – Ştefan Pavel 
Nina – Ana Udroiu 
Polina – Cristiana Ioniţă 
Maşa – Maria Popovici/Alina Surduc/Mădălina Oprescu/Marina Panainte 
Dorn – Alexandru Nagy 
Trigorin – Alexandru Răbulea 
Şamraev – Alexandru Minculescu 
Medvedenko – Ionuţ Iftimiciuc 
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Stă scris sub titlu piesei de însuşi Cehov: comedie. Şi mai zice într-o scrisoare 
către Suvorin: scriu această piesă cu plăcere, chiar dacă e împotriva tuturor legilor de 
dramaturgie. O piesă autobiografică. Cu Cehov pe scenă: ca doctor, ca tânăr autor 
entuziast, apoi autor de succes ucigându-l pe cel tânăr, poate îndrăgostit de-o femeie, 
poate abandonat de alta. O privire cu revolver. Râs lucid de la prima replică, port doliul 
vieţii mele, sunt nefericită, mult umor, ironie, iubiţi, înşelaţi, dramatice vieţi cu viteza 
formulei 1, dar numai pe sub piele, schemă psihologică din Hamlet, a la russe, sau 
desen tehnic din Midsummer Night`s Dream, un fel de commedia dell`arte slavă. Apoi 
un mare prag. Actul patru. Cu toţii îmbătrânesc în doi ani cât alţii într-un basm. 
Intervine moartea. Copilul Ninei Zarecinaia şi-al lui Trigorin. Apoi Treplev cel care atât 
de mult o iubea de nici nu mai scria şi pac din degete direct în tâmplă! O fi murit? 
Cehov se ştia condamnat urgent la moarte. Unde o fi scris piesa asta? La Yalta, poate. 
Pe malul mării, în palton. Să fi fost un strigăt sălbatic de pescăruş? Să fi fost un strigăt 
uman? Să fi fost dragostea de Viaţă? Nu ştim. Nimic nu ştim. Cu excepţia muzicii lui 
Arvo Part ca voal pe scena dintre Nina şi Treplev. Dar asta n-am să spun de unde ştiu. 

 

prof. univ. dr. Valeria Sitaru 
 

Ideea încercării acestui text ca proiect de licenţă a venit din reuşita studenţilor 
de a înţelege şi de a stăpâni, în perioada studiului din anul al doilea, a tipului de teatru 
sau de cheie teatrală numită în facultate şi realism psihologic. Faptul că în anul al 
doilea, cei mai mulţi dintre studenţii grupei la care lucrez, s-au descurcat minunat pe 
acest tip de exerciţiu, ne-a îndemnat, pe doamna profesoară şi pe mine, să alegem 
Pescăruşul ca proiect de licenţă. Am încercat să dirijăm studenţii-actori către un tip de 
joc filmic, bazat evident pe situaţiile textului, pe personajele şi schema relaţională scrisă 
de autor. Abordarea este una destul de modernă, încercând să îmbinăm efervescenţa 
vârstei studenţilor cu problematica piesei şi a personajelor date de autor. 

asist. univ. drd. Vlad Logigan 
 

Pescăruşul la înălţime 
Într-o seară de iarnă, când ninge şi e ger – ca în Rusia , zece studenţi ai UNATC, 

îndrumaţi de Valeria Sitaru şi de Vlad Logigan, joacă Pescăruşul de Cehov. Aşa 
debutează un proiect surprinzător, care îţi ridică sprâncenele a mirare – „Teatrul 5113” 
la Complexul Orhideea Gardens. Pe canapele albe, în lumina caldă a veiozelor, vin 
Treplev, şi Nina, şi Arkadina, Maşa, Trigorin... la doi paşi de tine. 
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La început, te temi să nu îi stinghereşti, te simţi spectator. Apoi intri în povestea 
lor şi te simţi musafirul venit la o ceaşcă de ceai şi la conac. Şi râzi cu poftă la glumele 
lui Şamraev (Alexandru Minculescu) şi te amuzi de verva nebună a bătrânului avid de 
viaţă Sorin (Ştefan Pavel). Apoi, măcar pentru o clipă, te laşi cucerit de mofturile 
şugubeţe ale doctorului (Alexandru Nagy) care o necăjeşte pe binevoitoarea şi docila 
Polina (Cristiana Ioniţă). Acum deja eşti de-al casei – o admiri pe Arkadina (Laura 
Marin) nu pentru aerele de artistă, ci pentru mâna forte cu care îi struneşte pe toţi; 
fermecătoare, adulată, egoistă în aparenţă şi, totuşi, atât de singură şi tristă. 

Cu Nina (Ana Udroiu) şi Kostea (Silviu Mircescu) parcă ai copilărit – îţi sunt 
dragi, ştii bine că nu sunt superficiali în aspiraţiile lor, ci doar tineri, naivi şi dezarmaţi. 
Îţi e ciudă pe Trigorin (Alexandru Răbulea) care, din prea multă celebritate şi plictis, 
dar cu şarm, calcă în picioare destine. Iar pe Maşa (Maria Popovici) o admiri pentru 
francheţea cu care îşi poartă „doliul vieţii” alături de un Medvedenko (Ionuţ Iftimiciuc) 
atât de sincer – prietenul tău de-o viaţă. 

 E un spectacol la care mergi cu aşteptări de tot felul. Eşti, în primul rând, 
curios. La final, emoţionat, cu lacrimi în ochi sau pe obraz, vei şti că a meritat. 

Alina Epîngeac – critic de teatru 
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Nu ştiu dacă 

bucuria succesului 
spectacolului a fost 
mai mare decât reuşita 
în procesul de 
decriptare a acestei 
opere fabuloase. 

Ghidaţi de Valeria Sitaru care şi a pus amprenta marcând întâlnirea „copiilor” ei cu 
Marele Cehov, spectacolul este mărturia vie a măiestriei dobândite în şcoală şi în viaţa 
din afară ei. Căci Da! există viaţă şi după şcoală... cu acest gând proaspăt las mai 
departe florile mele să vă povestească.  

Din Orhideea 5113, cu drag, Dorn  
Alexandru Nagy 

 

Încă mă trec fiorii când mă gândesc la „Pescăruşul”. Facem ce facem şi înaintea 
fiecărui spectacol stăm cu răsuflarea tăiată, poate-poate destinul artiştilor va fi diferit în 
seara asta... poate mai e o şansă pentru noi. Nina tot dezgustată rămâne, Treplev tot 
sinucigaş gândeşte, iar Maşa tot îndrăgostită simte. Ce e Arkadina? Dar Trigorin? Să-i 
urmăm? Să-i urâm? Până la urmă nu sunt ei, toţi, ca noi? Nu la fel simt deznădejdea, 
gelozia, iubirea şi tristeţea? Până la urmă, nu sunt NOI?  

"Pescăruşul" e cel mai inteligent mod de a ne pregăti pentru viaţa ce urmează, 
după facultate.                                                                                           Mădălina Oprescu 

 
De ce iubesc Pescăruşul? Pentru că este o pasăre care trăieşte pe coasta mărilor, 

pentru că este... Nina Zarecinaia, pentru că este cea mai emoţionantă piesă despre artă 
şi dragoste scrisă vreodată, pentru că este cea mai frumoasă amintire cu care plec din 
facultate.                                                                                                                Laura Marin  
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„Pescăruşul” a însemnat o provocare pentru majoritatea dintre noi. Dar după această 
etapă, am învăţat cu toţii că trebuie să avem răbdare - cu ceilalţi, cu spectacolul, cu 
publicul. Să avem încredere în noi, în regizor şi mai ales în autor şi să regăsim de 
fiecare dată plăcerea de a juca şi de a descoperi ceva nou, de la o zi la alta. Profesoara 
noastră ne-a spus într-o zi: să joci Cehov la 20 de ani este greu, dar după ce îl studiezi, 

cu siguranţă capeţi mai multă experienţă 
de viaţă. Într-adevăr, să ai la vârsta de 20 
de ani posibilitatea de a te juca pe un text 
greu, dar în acelaşi timp valoros este un 
pas important în cariera de actor.  

Ana Udroiu  
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Artă 
 
după un text de Yasmina Reza  
traducerea Violeta Popa 
 
Anul III Arta actorului 
Coordonator:  
conf. univ. dr. Doru Ana 
Coordonatori proiect:  
prof. asoc. dr. Alexandru Jitea,  
lect. univ. dr. Mircea Rusu 
 
 
 
Distribuţia: 
 
Marc  -  Alex Călin/Ciprian Isidor 
Serge - Valentin Florea/Ionuţ Căsăndroiu 
Yvan - Idris Clate 
 

O prietenie veche de ani de zile între Serge, Yvan şi Marc este testată prin 
intermediul... artei. Când unul dintre cei trei prieteni achiziţionează un tablou, 
izbucnesc certuri şi ies la iveală adevăruri nespuse. Îţi poate plăcea nimicul? Îţi poate 
plăcea ceva ce nu se vede? Cât valorează nimicul? Serge, Yvan şi Marc încearcă să 
rezolve dilema tabloului într-o cheie comică. 
 

Unul din cele mai pregnante sentimente din viaţa mea a fost cel de prietenie. 
Şansa de a juca un personaj care trăieşte pentru aşa ceva şi care are atâta nevoie de 
oameni în jurul lui pentru a-şi găsi un scop în viaţă, m-a ajutat să-mi amintesc cât de 
important e să-ţi împarţi viaţa cu altcineva, orice moment, de orice tip. Şi să depăşeşti 
barierele într-o relaţie. Yvan, fie că e vorba de soţia lui, de Serge sau de Marc este 
tolerant, dar nu pentru că nu-i pasă, ci pentru că ştie că totul trece şi că tot la esenţa 
relaţiei ne întoarcem. El e simplu şi de cele mai multe ori să te întorci la simplitate 
poate fi soluţia oricărei probleme.                                                           Idris Clate – Yvan 
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Că şi în viaţa de zi cu zi, şi în acest spectacol prietenia şi orgoliul se împletesc, 
făcând oamenii să reacţioneze surprinzător. Lucrând la acest proiect mi-am adus 
aminte că şi eu sunt foarte posesiv cu lucrurile şi deciziile care îmi aparţin. Până la un 
punct, aşadar, există o mare asemănare între mine şi Serge. 

Valentin Florea – Serge 
 

Artă este un spectacol-exerciţiu care m-a ajutat să-mi depăşesc limitele, să aflu 
lucruri noi despre mine şi care, totodată, mi-a pus în valoare toate cunoştinţele pe care 
am reuşit să le acumulez în timpul celor trei ani de studiu. E un spectacol la care am 
lucrat cu plăcere, lucru evident, mai ales când jucăm în faţa unui public. 

Ionuţ Căsăndroiu – Serge 
 
Lucrând la acest proiect am simţit pentru prima dată ce înseamnă 

responsabilitatea unui spectacol. De la seriozitatea şi libertatea în repetiţii, la 
implicarea sufletească şi munca în echipă, atât la bine cât şi la... mai puţin bine. Am 
descoperit cât de frumoasă şi de neînlocuit este energia pe care ţi-o poate oferi 
publicul, atât pe parcursul cât şi la finalul unui spectacol. Pentru toată această 
experienţă vreau să mulţumesc profesorul care ne-a „păstorit” cu multă răbdare şi 
înţelegere – Alexandru Jitea – şi colegilor alături de care sper să am şansa să fac multe 
lucruri frumoase şi proiecte la fel de reuşite şi de acum înainte. 

Alex Călin – Marc 
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Sunt încântat de 

spectacolul nostru şi de 
echipa pe care am 
format-o alături de 
colegii mei. Lucrul la 
acest proiect a fost foarte 
plăcut. Profesorul nostru, 
Alexandru Jitea, ne-a 
oferit prilejul de a ne 
juca. Rezultatul este... 
Artă. 

Isidor Ciprian – Marc 

 
 
 
 
Impăiaţi-vă iubiţii... la Veneţia, în septembrie 
de Teodor Mazilu 
 
Anul III Arta actorului 
Coordonator:  
conf. univ. dr. Doru Ana 
Coordonatori proiect: 
prof. univ. dr. Valeria 
Sitaru  
 
Distribuţia: 
Ioana Matei 
Ionut Iftimiciuc 
Ruxandra Grecu 
Alexandru Minculescu 
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               Două piese ca două diamante 
montate în registrul definitiv al ironiei. Lumi 
închipuite, situaţii cu oameni îndrăgostiţi şi 
nervi încordaţi la maxim. Treceri de la 
sublim la ridicol, mai rar invers. Rapide 
mişcări sufleteşti urmate de o rupere de ritm. 
Sau de nori, dacă plouă. Personaje cu instinct 
dramatic, tragic vicioşi, mare contrast între o 
sensibilitate şi alta – faţete pe care orice 
diamant le posedă. Exces în vorbire, precizie 
în gesturi, ritm, note muzicale, o suferinţă 
ascunsă sub alta, un bărbat, o femeie. Dacă 
Veneţia nu există, nimic nu există. Poate nici 
cei doi iubiţi împăiaţi care se căsătoresc de 
frica morţii. Totuşi, nu înţeleg de ce Mazilu 
nu e tradus în franceză. Ipocriziei disperării de 
Theodor Mazilu i-ar sta bine a cote de Cioran 
cu a sa Pe culmile disperării. 

prof. univ. dr. Valeria Sitaru 
 
Textul lui Mazilu impune un alt tip de gândire, un alt tip de înţelegere, oricare 

ar fi cel cu care ai fost obişnuit până atunci. La început vrei să i te opui, apoi, 
nedumerit, îţi calci pe inimă şi cauţi un alt mod de a fi. 

Rolul Emiliei m-a condus la o luptă cu mine însămi.  Trebuia să accept refuzul şi 
să (mă) refuz, ca Mazilu în creaţia sa. Toate cunoştinţele, judecăţile, principiile 
acumulate până acum (poate doar nişte automatisme create în 24 de ani) nu făceau 
decât să-mi îngreuneze munca pentru rol. Nici măcar emoţiile mele nu m-au ajutat. 
Gândind  şi simţind prea mult  o anulam pe Emilia. Prin urmare, ca să o creez, trebuia 
să mă anulez pe mine. Sau să mă eliberez de mine… Pentru că spectacolul este unul 
eliberator. Timp de 40 de minute, puteam să uit de standardele impuse şi autoimpuse. 
Nu mai era nevoie să par mai frumoasă, mai bună, mai inteligentă - „ipocrizii născute o 
dată cu cultura”, ci chiar dimpotrivă. Nu a fost uşor. Fiindcă exerciţiile de sinceritate 
sunt grele întotdeauna.  
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  După spectacol, nu uit să 
mă întorc  la personalitatea la 
care am muncit o viaţă. Sper doar 
că aceasta este departe de 
banalitatea detestată de Mazilu…  

Ioana Matei 
 

 
Frumos e în septembrie la Veneţia înseamnă 

o poartă deschisă a sufletului meu. Este o 
poveste ce te marchează. Totul se petrece la o 
intensitate maximă; dacă nu se întâmplă totul 
acum atunci nu se va mai întâmpla niciodată. 
Este întâlnirea între adevăr şi iluzie. Până la 
urmă cine ştie care-i diferenţa? 

Ruxandra Grecu 
 

 

Yom Kippur (Ziua Iertării) 
după un text de Hanna Azoulay-Hasfari 
 
Anul III Arta actorului 
Coordonator: conf. univ. dr. Doru Ana 
Coordonatori proiect: prof. asoc. dr. Alexandru Jitea 
Distribuţia: 
Amira – Aneea Opriş/ Aurora Păunescu 
Evelyn – Raluca Aprodu 
Fanny – Mihaela Velicu  
Malka – Denisa Dogaru  
 

Am ridicat toate scenele din spectacolul Yom Kippur, sau mai bine zis, din 
examenul de licenţă în actorie, în doar două săptămâni împreună cu profesorul 
coordonator Alexandru Jitea. De ce atât de puţin? Pentru că Alexandru Jitea are darul 
de a ne înlesni munca, de a ne face să înţelegem foarte clar situaţia dată de text şi de a 
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ne lăsa ulterior să ne desfăşurăm în voie, să ne jucăm în parametrii situaţiei. 
Spectacolul nu are multă regie, este un spectacol strict pe actorie în care patru surori îşi 
spun în faţă nişte adevăruri dure după 10 ani în care nu s-au prea văzut. Am râs şi am 
plâns, şi iar râs în timpul repetiţiilor, iar bucuria cu care am jucat s-a transmis şi 
publicului. Am învăţat că publicul e diferit de fiecare dată, că energia transmisă de 
acesta este uluitoare, lucru care face ca fiecare spectacol să fie proaspăt şi surprinzător. 

Mihaela Velicu – Fanny 
 

Pentru mine acest proiect a fost ca un copil născut prin cezariană, n-am simţit 
„chinurile facerii”, ci doar bucuria aducerii lui pe lume. Textul este atât de bine scris 
încât a trebuit doar să înţeleg situaţiile şi apoi să am libertatea de a mă manifesta. 
Nimic din ce implică acest proiect nu mi se pare spectaculos în sensul artificialităţii, de 
aceea nu mi s-a întâmplat să zic „asta nu-mi vine să fac”. Bineînţeles, pariul de a fi în 
situaţie, există la fiecare spectacol şi gradul în care reuşesc să mă implic diferă, dar, din 
punctul de vedere al textului, şi al felului în care este construit este... parcă mi-e şi frică 
s-o zic!... perfect.                                                                                Denisa Dogaru – Malka 

 
 
 

Nunta însângerată 
după Federico Garcia Lorca 
 
Anul III Arta actorului 
Coordonator: conf. univ. dr. Doru Ana 
Coordonatori proiect: lect. univ. dr. Paul Chiribuţă 
Prof. univ. dr. Olga Delia Mateescu 
Asist. univ. drd. Irina Ungureanu 
 
Scenografia: Cristi Marin 
Dansuri: asist. univ. drd. Lorette Enache 
Pregătirea muzicală: asist. univ. dr. Monica Ciută 
Light design: Radu Barbu 
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Distribuţia: 
Mama – Oana Puşcatu 
Logodnica – Alina Mihai/Alexandra Vrabie 
Soacra – Anda Tămăşanu 
Nevasta lui Leonard – Bianca Popescu/Ella Prodan 
Slujnica – Anamaria Maier/Andra Bişa 
Leonard – Vlad Trifaş/Cosmin Teodor Pană 
Logodnicul – Lucian Ionescu 
Tatăl logodnicei – George Rotaru 
Luna – Ella Prodan/Bianca Popescu 
Moartea (ca o cerşetoare) – Iulia Feraru/Vlad Drăgulin 
Tăietori de lemne – Andrei Gheorghe, Cosmin Teodor Pană/Vlad Trifaş, Alexandru 
Ştefănescu 
Fete – Alexandra Vrabie/Alina Mihai, Anamaria Maier/Andra Bişa 
Băieţi – Vlad Drăgulin, Cosmin Teodor Pană/Vlad Trifaş, Andrei Gheorghe, Alexandru 
Ştefănescu. 
Duende – Alexandru Ştefănescu 
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Teatrul lui Lorca absoarbe, pentru a transforma apoi în tensiune tragică, 
imposibilitatea de a te bucura de dragoste. Autorul ne poartă, prin intermediul poeziei 
către fundamentele vieţii, către instinctele crude şi arhaice. Asistăm la o explozie de 
cuvinte, oglinda acestei lumi onirice. Textul piesei aruncă o altă lumină asupra valorii 
instinctului, a destinului şi a forţelor telurice care reglează raporturile umane. Acţiunea 
este simplă şi interesul pentru piesă trebuie căutat în profunzimile obscure ale unei 
naturi care încearcă să transpară cu toată forţa existenţei sale în fiecare gest. Spectatorul 
este condus către înţelegerea sentimentelor puternice: onoarea, dragostea, moartea, 
răzbunarea, ura şi disperarea, prin escaladarea abruptă a emoţiilor. Conflictul dramatic 
se comportă ca o pânză freatică de adâncime căreia nu-i ghicim decât mişcările 
metaforice. Spiritul tragic se dilată pe orizontala desfăşurării acţiunii. În ţesătura lui, 
personajele se îndreaptă lent şi inexorabil spre momentul în care, întâlnirea dintre Eros 
şi Thanatos cere sacrificiul lor.  

În fiecare personaj există spaima că, odată cu primul cuvânt rostit, pasiunea 
bine ascunsă va izbucni ca lava unui vulcan. O astfel de mărturisire va lăsa în urmă 
două grămăjoare de cenuşă. Drama se dezvoltă în personaj, în felul său de a trăi un 
sentiment, făcând din el suportul şi victima incalculabilelor forţe oarbe. În teatrul lui 
Lorca, acţiunea se transformă într-o succesiune de întâmplări calculate care adâncesc 
rana personajului central. Incidentele sunt tratate în cele mai mici detalii ca într-o 
orchestrare a iremediabilului. Toate acţiunile sunt în exces: munca, dragostea, ura, 
sărbătorile. Distanţele sunt excesiv de mari, caii sunt alergaţi până când se sufocă, iar 
dansurile se desfăşoară până când unul din parteneri cade de oboseală. În „Nunta 
Însângerată” impresionează liniştea tensionată şi pasiunea care se fereşte de vorbe.  
 

Un studiu al excesului 
În cercetarea legată de „Nunta Însângerată” studiul paroxismului trăirilor s-a 

impus ca o evidenţă, după lectura primei scene. Un cuvânt, cuţitul, declanşează furia 
incontrolabilă a mamei. Intensitatea discursului său este impresionantă. Presupunând 
că în fiecare zi acest cuvânt stârneşte aceeaşi violenţă a discursului, ne putem întreba: 
cum pot trăi în cotidian asemenea oameni fără să se carbonizeze la flacăra unei vieţi 
interioare de o asemenea intensitate? Cum putem intra în acest univers unde pasiunile 
şi manifestările lor par insondabile? 

Pentru a ne apropia de lumea lor ar trebui să creăm în noi înşine şi în jurul 
nostru un spaţiu al trăirilor autentice, aşa cum se prezintă ele: superficiale sau 
profunde, simple sau elaborate. Reconsiderarea raportului fiecăruia cu realitatea poate 
scoate la lumină felul în care stăpânim sentimentele şi pulsiunile, dar şi maniera în care 
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acestea ne domină. Cum ne comportăm atunci când putem controla pasiunile noastre 
si cum ne-am comporta dacă am lăsa libere dorinţele noastre ascunse? Această „punere 
la zi” a fiinţei noastre, în timpul repetiţiilor, ne-a ajutat să înţelegem ce înseamnă 
excesul pentru fiecare personaj şi conjunctura în care el se manifestă. A înţelege nu este 
însă suficient în profesia noastră. Traducerea în acţiuni a excesului şi paroxismului 
trăirilor a cerut un efort cu mult mai mare decât ne-am aşteptat. Strigătul ascuns sub 
cămaşă pe care fiecare personaj îl poartă a fost lucrul cel mai greu de obţinut. Studiul la 
care veţi asista reprezintă încheierea unei prime etape din pregătirea acestor tineri 
actori. Lecţia dificilă a confruntării cu publicul, singura instanţă care poate valida 
realizările lor, începe astăzi şi va continua toată viaţa.  

conf. univ. dr. Paul Chiribuţă 
 

În „Nunta însângerată” am avut parte de cea mai mare provocare din timpul 
facultăţii: De a juca rolul de MAMĂ. O mamă căreia îi este greu să accepte maturizarea 
fiului său şi faptul că acesta trebuie să se desprindă de ea. Nunta înseamnă atât fericire 
pentru împlinirea unicului fiu, cât şi gelozie pentru femeia care i-l fură. Nunta 
înseamnă renunţarea la propriile nevoi pentru fericirea celui drag. Apoi nunta devine 
cauza morţii fiului şi semnifică, de fapt, moartea Mamei. 

Oana Puşcatu – Mama 
 
E greu să scrii câteva rânduri despre un rol ce îmi pune la 21 de ani mai mult de 

100 de întrebări. Cum e o fată ce lasă un bărbat pe care îl primeşte ca soţ pentru un 
altul pe care îl iubeşte pentru ca în final să rămână singura responsabilă de moartea 
amândurora? E greu să nu judeci, dar şi mai greu pare să o faci. Şi totuşi, cum ajungi să 
smulgi carnea celui iubit doar printr-o privire? Aici vorbim într-adevăr despre un 
studiu. Atât sufletesc, de adâncime, cât şi despre unul tehnic... E un spectacol care îmi 
pune întrebări importante despre mine, despre puterea mea de conştientizare şi 
pătrundere desăvârşită a unor probleme cu care noi nu am mai avea cum şi de ce să ne 
confruntăm, sau poate de care fugim. E un text greu, deşi curge foarte uşor. E un mare 
basm... nimic mai mult... şi mi-am dorit să fiu prinţesa. Doar că asta implică riscuri 
mari. În concluzie (de există vreuna), Nunta însângerată are un text ce împodobeşte 
perfect un tânăr actor, în acelaşi timp dezbrăcându-l de orice orgoliu, atitudine, poză... 
Ce am de făcut/spus/gândit nu e comod, nu e drăguţ şi costă mult, pentru că e un pas 
mare.                                                                                         Alexandra Vrabie – Logodnica 
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Tatăl din Nunta Însângerată mi-a relevat sinceritatea brută exprimată scenic prin 
obsesiile, tumultul interior al unui personaj care nu face rabat la nimic din ceea ce îşi 
propune şi pe care îl putem vedea, aşa cum spuneau profesorii mei: „un ţăran care ară 
pământul cu mâinile şi scoate apa din piatră seacă.”                           George Rotaru – Tatăl 

 
Experienţa unui alt tip de spectacol şi mai ales a unui cu totul alt tip de personaj 

m-au ajutat să am o perspectivă completă a ceea ce înseamnă viaţa artistică a unui 
actor. Difilcultatea drumului personajului studiat a constat în conţinutul bogat necesar 
mai ales unuia care are foarte puţine intrări.                            Anda Tămăşanu – Soacra 

 
Am fost distribuită în Nunta însângerată pe două roluri total diferite: nevasta lui 

Leonard şi Luna. Primul rol este cel al unei femei pentru care soţul şi copii reprezintă 
întregul ei Univers, iar grija pentru aceştia şi treburile casnice o definesc ca şi femeie. 
Pe de altă parte, am personificat Luna şi am investit-o cu o personalitate complexă: 
pare o copilă plăpândă, jucăuşă, cu gânduri frumoase în aparenţă, dar curând realizăm 
că plăcerile şi dorinţele ei nevinovate sunt de fapt sadice, chiar morbide. Este o 
combinaţie între fetiţa cu chibriturile şi Alinuţa cea sadică.  

198



Concept vol 4/nr 1/2012                                                                                              Performance 

 

 

Pentru mine a fost o adevărată provocare să lucrez în paralel la aceste două 
roluri complexe şi total diferite. Dacă pentru rolul nevestei lucrurile erau destul de 
clare, pentru cel al Lunei a fost mai dificil. 

În cazul Lunei, pista de plecare a fost diferită faţă de rezultat, iar numeroasele 
exerciţii de improvizaţie m-au ajutat să conturez acest personaj şi să îi dau valoare. Este 
o experienţă extraordinară pentru că este primul meu rol de acest gen şi asta mi-a 
deschis apetitul pentru personaje fantastice.             

Ella Prodan – Nevasta lui Leonard, Luna 
 

Când mi s-a dat rolul mi-am pus multe întrebări legate de cum aş putea rezolva 
rolul, de motivele distribuirii mele. Şi am încercat să fac rolul după mai multe exerciţii 
deimprovizaţi. Am gândit Moartea ca pe Cineva, ca pe o persoană ... o persoană 
isterică.                                                                                                  Iulia Feraru – Moartea 

 
Acest rol mi-a oferit prilejul de a face cunoştinţă cu un alt gen de personaj, opus 

realismului aşa cum fusesem obişnuit până acum în facultate. Pentru a crea acest 
personaj oarecum fantastic, am fost nevoit să apelez la un alt gen de creativitate şi mă 
bucur că am reuşit să mă arunc în căutări care mi-au determinat descoperiri pe măsură. 
Fiecare reprezentaţie îmi oferă plăcerea de a mă juca şi de a găsi acţiuni menite să îmi 
îmbogăţească personajul.                                             Andrei Gheorghe – Tăietor de lemne 
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Nunta însângerată înseamnă pentru mine o dezlănţuire a pasiunilor, o putere şi o 
forţă imposibil de clintit a personajelor, prilejul de a deschide cele mai ascunse portiţe 
ale imaginaţiei şi nu în ultimul rând posibilitatea de a te juca şi de a te bucura... Extrem 
de ofertantă mi s-a părut această confruntare a celor două lumi. În piesa lui Lorca şi în 
spectacolul nostru, realitatea şi fantezia s-au îmbinat perfect, iar amestecul a dat 
naştere unui univers total diferit, în care fiecare dintre noi a existat şi a adus aici toată 
energia. Personal, am văzut această lume din unghiuri diferite, cel al Nevestei, femeia 
extrem de puternică, pentru care lumea înseamnă să ştii să aştepţi, să accepţi, să 
cunoşti şi să nu dai drumul niciodată la ceea ce-ţi doreşti (cel puţin aşa am condus-o 
eu) şi cel al Lunei, zeiţa Întunericului, a perfecţiunii, a frumuseţii misterului, cea pentru 
care totul este permis şi cu cât este mai greu şi periculos de atins, cu atât este mai 
captivant. Aici a fost cel mai greu. Să fac diferenţa între aceste două personaje. Să 
găsesc mijloacele pentru a le da viaţă. În final, mi-am dat seama că trebuie să găsesc un 
echilibru între „cuminte şi ascuns” şi „ludic, puternic şi frumos”. 

Bianca Popescu – Nevasta lui Leonard, Luna 
 

Nunta Însângerată e un spectacol pe muchie de cuţit. Opţiunea de a aduce 
culisele la vedere ne obligă la un exerciţiu brutal de concentrare. Cea mai măruntă 
mişcare în plus atrage atenţia spectatorului în culise, când ar trebui să fie pe scenă. 
Exerciţiul a fost reuşit, iar confruntarea cu personajele lui Lorca, titani prin sângele 
cărora curge onoare, orgoliu, răzbunare, dar şi curaj, demnitate şi iubire, mi-a lăsat 
moştenire mici porţiuni de 
suflet demonic. 

Cosmin Teodor Pană – 
Leonard, Tăietor de lemne 
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Miezul verii la miază-vest 
 
adaptare după August, Osage County  
de Tracy Letts 
traducerea Smaranda Nicolau 
 
Anul III Arta actorului 
Coordonator: conf. univ. dr. Doru Ana 
Coordonatori proiect: lect. univ. dr. Şerban Puiu, prof. univ. dr. Ştefan Velniciuc, 
Asistent regie: Raluca Ghervan 
Scenografie: Mihaela Popescu 
 
Distribuţia: 
Johnna – Alina Petrică 
Linda – Doina Teodoru 
Grace – Andra Arghir 
Kat – Mia Crişan 
Bob – Alex Zlăvog 
Jean – Anca Dinicu 
Dave – Vladimir Purdel 
Lacy Deakon – Dana Marineci 
Will Deakon – Sorin Flutur 
William Junior Deakon – Răzvan Ilie 
Beatrice Middleton – Alina Suărăşan 
 

Miezul verii, luna august pe câmpiile încinse din Oklahoma. Tracy Middleton a 
dispărut şi familia lui se reuneşte în acest moment de răscruce. Doar că atunci când 
familia Middleton se adună laolaltă sub un singur acoperiş, îţi cam vine să-ţi iei 
câmpii-le... 

„Miezul verii la miază-vest” e o poveste despre părinţi, copii preferaţi, dragoste 
neînţeleasă, orgolii, vieţi irosite, secrete de familie, alegeri greşite, reproşuri, slăbiciuni, 
substanţe interzise, spusă cu mult umor. Piesa a câştigat premiul Pulitzer în 2008, iar în 
prezent se face un film după ea. Cât despre spectacolul nostru... credem cu toţii foarte 
mult în el şi l-am construit din pură plăcere.           Alina Suărăşan – Beatrice Middleton 
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Câte ceva despre Grace Middleton: o femeie sensibilă, singura dintre fiice care 

nu a părăsit oraşul natal şi care a îndurat toată viaţa mânia mamei. Are o delicateţe şi o 
vulnerabilitate care o împiedică să se protejeze aşa că deseori ajunge să fie rănită. Este o 
fiinţă plină de tandreţe, care nu vrea decât să fie iubită şi să dăruiască la rândul său... 
iubire.                                                                                 

    Andra Anghir – Grace Middleton 
 

„Miezul verii la miază-vest” este ultimul proiect în care m-am implicat şi 
trebuie să mărturisesc că mi-a oferit o experienţă minunată. Eu joc fata cea mică a 
familiei Middleton, Kat, care a plecat devreme şi departe de această familie 
contorsionată cu scopul de a se salva. La început simţeam că este numai un personaj de 
tranzit şi că nu mă pot face remarcată printr-un rol atât de mic, însă, după ce am făcut 
primul şnur, am simţit cât de legată sunt de acest proiect şi cât de mult înseamnă 
pentru mine acest personaj. La vestea morţii tatălui, Kat părăseşte Florida şi vine cu 
logodnicul ei la parastasul pregătit de familie. În timpul scurt pe care-l petrece “acasă”, 
sora ei cea mare o atacă pe mamă, mama sa o jigneşte în loc să se bucure că se va 
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căsători, surorile ei se declară pe rând preferatele părinţilor, logodnicul ei fumează 
iarbă şi flirtează cu nepoata ei, iar ea, la final, îşi ţine pledoaria experienţelor vieţii şi 
pleacă cu acest logodnic pedofil pentru că “uneori aşa te pune viaţa la respect”. Cred că 
cel mai important lucru pe care l-am descoperit alături de colegii mei este felul în care 
reuşim să ne legăm unii de ceilalţi, felul în care reuşim să păstrăm energia împreună.  

La un moment dat, după mai multe zile consecutive în care am tot jucat acest 
spectacol, m-a lovit un sentiment minunat: nu are un nume, dar am să încerc sa îl 
descriu… Parcă am ajuns ca la 7 seara să trăiesc în această familie. În fiecare zi, la 7 
seara prindeam această identitate numită Kat Middleton şi mă întorceam acasă, eu, 
renegata acestei familii, să le arăt eu lor cât de fericită sunt şi cât de bine merge viaţa 
mea, ca să mă izbească realitatea îngrozitoare şi să plec pentru totdeauna departe de 
această familie. Dar, pare atât de real... eu fac ce fac în timpul zilei, dar la 7 seara … mă 
întorc acasă. 

Mia Crişan – Kat Middleton 
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Aplauze, se râde? 
 

Utilizată pentru prima dată de la înfiinţarea ei, Sala Virgil Flonda de la 
Universitatea de Litere şi Arte „Lucian Blaga ” Sibiu, a primit, în data de 26 mai, la ora 
23:00, viitori actori, studenţi UNATC, ce şi-au propus să instaureze o atmosferă 
pozitivă prin reprezentaţia Miezul Verii la Miază-Vest, spectacol în regia lui Şerban 
Puiu.  

Această comedie neagră, adaptare după textul lui Tracy Letts, August: Osage 
County, are drept temă vulnerabilitatea umană, reprezentată prin forţa devastatoare, în 
stadiul ei pur şi iraţional, a unei familii cuprinse de nebunia de a-şi pierde ancorarea în 
real. Concret, pretextul îl constituie un personaj absent, soţul lui Beatrice, care este dat 
dispărut de cinci zile. Acest fapt atrage de la sine mai mult decât nefericire, chiar ura, 
revolta şi neputinţa celor trei fiice ale sale, iar reunirea unei familii ce a rămas 
compactă doar în nume are efecte devastatoare. Publicul a putut recepta o 
reprezentaţie năucitoare, presărată de glume macabre, care nu au făcut decât să 
evidenţieze contrastul dintre esenţă şi aparenţă, între suflete frivole şi o putere ireală. 
Beatrice (Alina Suărăşan) este cea care smulge pereţii realităţii pentru a-şi proiecta 
lumea sa ancorată într-o lumină oarbă a pragmatismului asupra celor trei fiice ale sale, 
iar singura care îi intră în joc este fiica cea mare, Linda (Doina Teodoru), între cele două 
trecându-se de la un raport de rivalitate, la unul de echivalenţă. Elementele comice, 
foarte bine punctate, au determinat o amplificare a efectului copleşitor de 
neconformitate a fiinţei umane în raport cu o receptare pură a realităţii, deoarece este 
imposibil să împărtăşim o percepţie comună, precum conectarea la acelaşi server, dar, 
deopotrivă, trăgând linie, ceea ce ne face pe toţi egali este idealismul. 

Ideea perfecţiunii, chiar şi a unei perfecţiuni mimate, este câmpul de luptă pe 
care se dau scenele de o violenţă spirituală incontrolabilă. Scopul moralizator al acestui 
spectacol şi-a găsit ecou tocmai prin confruntarea unor caractere puternice, care au fost, 
însă, demult secătuite de propria lor idee de mai bine, uitând într-un final să îşi 
procure combustibilul ce ar asigura continuarea acestui circuit. 

Acest spectacol readuce în discuţie o convenţie teatrală demult uitată, şi anume, 
utilizarea cortinei. Fără ca aceasta să existe în forma sa brută, regizorul Puiu Şerban a 
inclus un element de mare efect: delimitarea scenelor printr-un sunet de clopoţel, iar 
rolul de Dumnezeu miniatural i-a fost atribuit personajului Johnna, care asigură, 
totodată, simetria acestei reprezentaţii. Începutul este marcat de Johnna printr-un 
cadru oferit asupra sa, iar finalul plasează acest personaj ce adoptă o cu totul altă 
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filosofie, specific culturii indienilor nordamericani, drept închizător de drumuri, 
săvârşind o chintesenţă a ritualului înmormântării. Beatrice este exponent al unui 
pragmatism tranşant, ce îi oferă o slăbiciune epicureică în faţa vieţii privite în nebunia 
şi în armonia sa, ambele fiind distructive. Această natură duală este exploatată prin 
ruperi de ritm constante, pornind de la o linie basică ce compune fabulosul unui 
univers canicular, sufocant, al unor oameni ce nu-şi mai suportă nici măcar propria 
prezenţă în propria viaţă! 

Spectacolul a reuşit să genereze un cântec al zâmbetelor sincere, într-un 
amalgam de conformare şi indignare, într-un raport senin-senil, ce, cu siguranţă, a pus 
la îndoială ipostaza de supraom al fiecărui spectator. Inevitabil, aplauzele au fost mai 
mult decât o bătaie din palme, au fost vascularizarea sufletului prin artă. 

Andreea Tudosă, Aplauze, Anul XIX / nr. 4 / 28 mai 2012 
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Liliecii de la Pleniţa  
dramatizare de Ana Maria Nistor  
după Marin Sorescu 
 
Anul III Arta actorului 
Coordonator:  
conf. univ. dr. Doru Ana 
Coordonatori proiect:  
prof. univ. dr. Valeria Sitaru  
asist. univ. drd. Vlad Logigan 
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Distribuţia: 
Măria Bălii – Mădălina Oprescu 
Anica Bolânda – Marina 
Panainte/Ruxandra Grecu 
Aurica – Alina Rotaru 
Lungu Nebunu' – Ştefan Pavel 
Nea Miai – Alexandru 
Minculescu 
Riţa – Maria Popovici 
Fata – Ana Maria Udroiu 
Nea Florea – Ionuţ Iftimiciuc 
Mărin – Silviu Mircescu 
Mitrele – George Rotaru 
Leana – Cristiana Ioniţă 
Păun Umblatu – Andrei Huţuleac/Alexandru Nagy 
Poliţista – Laura Marin 
Petra – Dana Hauer/Ioana Matei 

 

Un text românesc la maxim şi universalizant. Ca şi Brâncuşi, E. Ionescu, Enescu. 
Un mod de a fi când nu mai e nimic. Un plan liric. Altul dramatic. Al treilea excesiv 
politic. Cu o intensitate verbală mult mai puternică decât cea fizică. Ce i s-a întâmplat 
României nu putea să i se întâmple decât României. Amestec de civilizaţii, rapide, daci 
cu geto-romani, pauză, bizantini timpurii, bulă papală, tătaro-mongoli, anarhie 
medievală, războiul Crimeii, cel ruso-turc, diverse voievodate, anonimul francez, 
habsburgi, principate unite, pluralism politic, n guverne, regi, Caragiale, Hitleriada, 
Sovietiada, Daciada, noi sau Let it be. Misterul, ca specificitate românească. Dramă 
universală. 

Liliecii de la Pleviţa mănâncă, beau, se-nsoară, se spânzură, îi ia cu reveneală 
sub alămurile muzicii ţâşnite din suferinţa de pe plantaţiile americane. De bumbac. 
Jazz. New Orleans. Acolo, ceremonia pentru morţi e tot atât de ironică precum la 
olteni. Lumi de lilieci. Cu radar pentru detectarea pomenilor. Zbor iute în zig zag. 
Vulnerabili şi pe cale de dispariţie. Prezenţi în Uniunea Europeană sub ştampilă. 
Atârnaţi cu capul în jos. Umani. Finalul spectacolului e o mică pledoarie pentru 
fragilitatea mâinilor unite printr-o membrană de duioasa frică. Şi a unui glas 
emoţionant care ar mai şi cânta. Dar bine că e acolo, pe un CD, Saint James Infirmery. 
Şi gata.                                                                                        prof. univ. dr. Valeria Sitaru 
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La lilieci este un spectacol de licenţă după texte din La lilieci de Marin Sorescu, 
scenariu de Ana-Maria Nistor, la ideea Valeriei Sitaru. Spectacolul îmbină poveştile 
olteneşti scrise de Sorescu, cu muzica jazz afro-americană a anilor ’30, îmbină comedia 
şi umorul tipic românesc cu situaţii dramatice limită, acele situaţii care iţi taie complet 
răsuflarea şi pofta de râs. Doamnei profesoare şi mie, ni s-a părut interesant ca 
studenţii să încerce şi să lucreze la un alt tip de spectacol decât cel făcut pe Pescăruşul 
lui Cehov, un spectacol diametral opus Pescăruşului, şi ca tip de joc şi ca tip de gândire 
actoricească şi ca mijloace actoriceşti. 

asist. univ. drd. Vlad Logigan 
 

Am început să zbor alături de un pescăruş, am învăţat să planez deasupra 
Veneţiei şi am ajuns după un mic ocol la Pleniţa, la o masă îmbelşugată, aşteptând ceva 
să vină ... oare o să vină?                                                                   Alexandru Minculescu  
 

Sunt olteancă la fel cum elefanţii sunt roz, Olt este judeţul meu natal la fel cum 
pinguinii se nasc în Dolj, vorbesc olteneşte la fel cum chinezii înţeleg moldoveneşte şi 
totuşi joc şi eu în spectacolul ăsta. Ce mirare, ce surprindere şi... ce plăcere! 

Mădălina Oprescu  
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Liliecii din grădina cu orhidee 
„Cu ce ai vrea să începi?/ O povestire./ Bine, ce povestire ai?/ Din Lilieci, de 

Sorescu.” Dialogul se repetă cu majoritatea aspiranţilor la examenul de admitere la 
actorie. Ba „Cercul”, ba „Rânduieli”, ba „Dumneata”, găseşte elevul bacalaureat ceva 
care să creadă el că i se potriveşte. Are şi de unde. Mai greu e să fie el pe potriva 
textului şi să mai şi convingă comisia. 

Anul acesta nu doar candidaţii au în repertoriu „Liliecii”, ci şi absolvenţii – o 
grupă întreagă condusă de Valeria Sitaru şi Vlad Logigan joacă un spectacol inspirat de 
lumea Bulzeştilor lui Sorescu: „Lilieci de la Pleniţa” de Ana-Maria Nistor. Iar acum nu 
mai e suficient ca interpreţii  să fie în situaţie, sinceri, aici şi acum. Pretenţiile sunt mari, 
ca pentru viitori profesionişti. Vreau să văd un colţ de Oltenie mioritică în livingul 
modern al apartamentului din complexul  „Orhideea Gardens” în care se joacă 
spectacolul. Cum, necum, moldoveni, ardeleni, orăşeni, indiferent de locul şi data 
naşterii, domiciliu, etnie şi prenumele părinţilor e musai ca Nea Miai, Păun Umblatu’, 
Maria Bălii, Anica Bolânda cu toţi ai lor să fie olteni.  

Unii mai de voie, alţii mai de nevoie, studenţii din anul III ai U.N.A.T.C. vorbiră 
cum se vorbeşte, mâncară varză călită cu mămăliguţă cu toată pofta, băură ţoi după ţoi, 
râseră, glumiră, se bucurară oameni cu femei, se şi bătură o ţâră că doar e tradiţional, 
se împăcară, ce mai, avură bine. Bine avură, ca la orice pomană care se respectă. Sau 
poate că fu nuntă? Nuntă fu, că şi veni un băiat cu floare în piept şi o ceru pe a mică şi 
tăntăloaică de nevastă. Şi i-o de-te tac’su. I-o de-te, na. Şi taman ce se veseleau ei când 
veni altu’ cu betele de gât şi muierea după el – cică să se spânzure. Din iubire. Că e de 
bine, nu-i de rău. Da’ nu se mai spânzură că n’avu cui. Şi căzu. Şi mai apăru altu – 
intelectual aşa părea el. Tot bunghea ăl ceas şi căuta fusu’ ăl bun. Nu, că-l şi găsi bună-
oară. Era umblat. Dubios, aşa, flăcău’; tot strângea de o paporniţă. Blând, cuminte, da’ 
parcă era ceva cu el. Nu era el în craca lui. Ţăcănit n’ar fi fost, că altu’ din copii avea de 
jucat nebunu’ satului – intra din când în când să vândă cruci; cruci mici, de colaci. Îl 
văzuse şi pe Dumnezeu într-o noapte la el în pătul. Vede şi Cercul. E fericit şi bun. Şi 
moare. Pentru că e artist.  

Cam aşa e spectacolul – un zâmbet larg înlocuit brusc cu lacrimile din ochi. 
Aproape o oră râzi şi te bucuri de fiecare personaj care apare şi când aştepţi o horă sau 
o sârbă drăcească la final vine opresiunea peste ţăranii ăştia hâtrâii şi simpatici şi le 
omoară nebunul. Ca în viaţă. Fără menajamente, fără avertismente. Sec, scurt şi 
dureros. Iar ei cântă; îngenunchiaţi, torturaţi, ameninţaţi, cu râsul strâmbat în plâns. 
Cântă şi rezistă. Istoria se repetă. Miroase a liliac înflorit, ca în Rai, „din dreapta, de la 
intrare, pe vremea când era culoare nouă şi nu crăpase”. 

209



Concept vol 4/nr 1/2012                                                                                              Performance 

 

 

 
 
 
 
 
Privit rotund, nu 

e un simplu examen de 
an în care absolvenţii 
cuminţi joacă rolul de 
licenţă. Ca exerciţiu a 
coagulat o echipă, iar ca 
spectacol a creat 
premisele unei 
demonstraţii cu 

implicaţii istorice şi sociale. Poate că a pornit ca o joacă de-a oltenismele, dar de la 
umor sănătos şi situaţii comic-absurde s-a ajuns pe nesimţite la emoţia fragilă a 
martiriului la care asistăm cu laşitate – îngenunchem, cântăm stins, rezistăm, 
supravieţuim. Doar unul moare în numele ideii. Singur şi de prisos. Iar acest parcurs 
porneşte şi se termină cu scenariul Anei-Maria Nistor care alege, îmbină şi completează 
cu haz, e adevărat, dar mai ales inteligent şi cu sens povestirile lui Sorescu. 

Interpretările variază de la credibil-acceptabil la surprinzător-matur, savuros-
energic şi duios-emoţionant. Nu are sens ca aici şi acum să dau verdicte în cazul unor 
studenţi aflaţi, încă, în plină formare. Timpul încă are răbdare pentru ei. Şi voi avea şi 
eu. Aşa că îmi concentrez mai bine auzul pentru a suplini problemele generale de 
dicţie, trec cu vederea stângăciile şi consider emoţiile inerente. Altfel ar trebui să 
atenţionez pe câţiva că nu au înţeles exact ce joacă. Despre cum ar fi trebuit, nici nu mai 
pomenesc. Zic numai. Însă, e obligatoriu să spun că generaţia 2012 are în Andrei 
Huţuleac şi Ştefan Pavel două speranţe. Serioşi, talentaţi, preocupaţi, inteligenţi şi 
sensibili, ambii au calităţile pentru a reuşi. Până la confirmare mai au de trecut prin 
staţia numită “şansă”. Dacă li se va da cale ferată până acolo vor şti să o folosească. 
Doar de şine mai au nevoie. 

“Lilieci de la Pleniţa” nu e un titlu care să se joace într-un penthouse la etajul 11. 
Şi totuşi. Fără decor, cu costume improvizate, câteva scaune, varză călită, pui fript şi 
colivă, 14 olteni aşteaptă pe cineva acolo. Nu ştiu pe cine. Cert e că nu vine. În schimb, 
la “Orhideea Gardens” miroase a liliac. 

Alina Epîngeac 
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În şoaptă 
adaptare după  
The Autumn Garden 
de Lillian Hellman 
 
Anul III Arta actorului 
Coordonator:  
conf. univ. dr. Doru Ana 
Coordonatori proiect:  
prof. univ. dr. �tefan 
Velniciuc 
lect. univ. dr. �erban Puiu 
  
Distribuţia: 
Cynthia Buzznik – Ana-Maria Irimia; Michelle Buzznik – Ana Revnic 
Richard Bowman – Răzvan Ilie; Mrs. Irene Thompson – Smaranda Nicolau 
Jacob Thompson – Sorin Flutur; Kathy Thompson – Irina Popescu 
Liz Gordon – Mia Crişan; Generalul Spencer Gordon – Vladimir Purdel 
Arthur King – Andrei Huţuleac; Greta King – Alina Petrică 
Gertrude – Doina Teodoru  
 

Pensiunea Buzznik este întotdeauna plină pe timp de vară, însă anul acesta, un 
oaspete mult aşteptat face atmosfera de-a dreptul sufocantă.  

Cynthia Buzznik nu l-a mai văzut pe Arthur King de 23 de ani, când Arthur a 
cerut-o în căsătorie şi apoi s-a îmbarcat de unul singur pe un vapor către Europa. 
Acum Artur se întoarce acasă şi descoperă alături de vechii lui prieteni că nimic şi 
nimeni nu mai este ca odinioară... nici măcar el însuşi. Şi cum Artur King este un artist, 
un empat, trăirile lui nu-i cruţă defel pe ceilalţi oaspeţi ai pensiunii. 
 

O nouă promoţie la rampă. Grupa de studenţi actori 3D, o formulare neutră, 
seacă, îndărătul căreia se ascunde un spectru larg de pasiuni, emoţii, neîncredere, 
ambiţii, reuşite şi eşecuri... aspiraţii. O grupă care a reuşit, prin strădanii comune, să 
devină un colectiv, alcătuit din individualităţi distincte, preocupate responsabil să 
acceadă într-o profesiune în continuă redefinire şi diversificare - căci „omul e sub 
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vremuri”. Le-am cerut să se implice în alegerea repertoriului destinat absolvirii ciclului 
de licenţă. Şi au făcut-o, descoperind şi descoperindu-se. Au descoperit texte dramatice 
valoroase din literatură americană contemporană şi le-au tradus. Au suferit când 
textele au fost tăiate şi adaptate pentru a corespunde obiectivelor pedagogice şi 
necesităţilor impuse de spectacol. Au fost puşi în condiţia de a-şi manageria proiectul 
în care erau incluşi ori a face acelaşi lucru pentru colegii lor. Şi au făcut-o. Experienţă 
utilă din perspectiva provocărilor ce-i aşteaptă la acest început de drum în profesiunea 
aleasă. Ce ştiu, ce pot şi cine sunt se poate afla din cele două spectacole prezentate 
public. (un al treilea a servit doar ca bază de lucru, ca îmbogăţire a experienţei 
profesionale, dar „nu a văzut lumina rampei”) Spectacolele se numesc, în versiunea 
adaptată, Miezul verii la miază-vest după Tracy Letts şi În şoaptă după Lilian Hellman. 
Sunt versiuni dramatice în care autorii nu s-au ferit de ecouri cehoviene iar studenţii-
interpreţi şi noi profesorii lor ne-am unit eforturile, priceperea şi abilităţile investigând 
lumea acestor două piese în scopul relevării unor caractere şi destine omeneşti. 
Nutrind speranţa unor rezultate de bun augur, mi-aş dori să le fim ursitoarele cele 
bune. 

prof. univ. dr. Ştefan Velniciuc 
 
 

Dansând la Lughnasa 
de Brian Friel 
  
Anul III Arta actorului 
Coordonator:  
conf. univ. dr. Doru Ana 
Coordonator proiect:  
Lect. Univ. Dr. Mircea Rusu 
 
Mulţumiri: Monica Ciută, Sorin Sighinaş, Octavia Roman 
 
Distribuţia:  
Michael - Valentin Florea /Ionuţ Căsăndroiu; Kate - Raluca Aprodu /Denisa Dogaru 
Maggie - Mihaela Velicu /Kiara Firan; Agnes - Oana Drăghici /Aneea Opriş 
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 Mărturisesc că principalul motiv pentru care am ales acest text a fost o ambiţie 
personală. Ambiţia de a demonstra că absolvenţii şcolii noastre de arta actorului sunt 
în stare să susţină o evoluţie scenică elaborată, complexă. Nu puţine au fost reproşurile 
pe care le-am primit, de-a lungul anilor, în ceea ce priveşte precarele disponibilităţi ale 
tinerilor actori şcoliţi în universitatea noastră. 

Dorinţa mea de a infirma, pe cât posibil, aceste consideraţiuni, m-a dus către 
„Dancing at Lughanasa”, text scris de marele dramaturg britanic, Brian Friel. 

De ce acest text? Pentru că le permite studenţilor să se exprime mai divers pe 
scenă. Cu alte cuvinte, să rostească, să cânte, să danseze, să se mişte energic şi expresiv 
în cadrul aceluiaşi spectacol. Chiar în timpul aceleiaşi scene. Am avut dificultăţi la 
început, studenţii s-au lăsat mai greu pradă efortului fizic şi emoţional de care era 
nevoie pentru a duce la bun sfârşit demersul meu.  

Nu ascund faptul că am fost tentat să renunţ la un moment dat. Am obosit, şi eu 
şi ei, dar munca depusă în anul acesta ne-a făcut să concretizăm, finalmente, truda 
noastră într-un spectacol coerent, viu, asumat. Fără îndoială că piesa lui Brian Friel nu 
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este una facilă, mai cu seamă pentru 
nişte actori foarte tineri. Textul este 
greoi pe alocuri. A trebuit să inventez 
relaţii care nu erau neapărat evidente 
în situaţiile scrise de autor. Studenţii 
mei au reuşit, însă, să aprofundeze 
analiza fiecărui personaj. Cu ambiţie, 
cu transpiraţie, cu tenacitate, cu har. 

Rezultatul muncii lor m-a făcut 
să fiu mulţumit, chiar mândru de 
evoluţia lor în decursul celor trei ani 
de studiu în şcoala noastră. Le urez 
noroc pe drumul extrem de complex şi 
atât de special pe care care au pornit. 
Sunt convins că nu vor uita niciodată efortul şi satisfacţia dansului irlandez şi puterea 
lor de a susţine un spectacol. 
                        lect. univ. dr. Mircea Rusu 

 

În acest spectacol joc rolul lui Gerry 
Evans, un pierde-vară cuceritor şi extrem 

de surprinzător. Am îndrăgit acest personaj 
datorită felului său de a fi, a uşurinţei cu 

care poate să treacă de la o stare la alta, de 
la ludic, la liric sau la dramatic. Amestec de 
Don Juan, Don Quijote şi clown, o dată ce 
treci de aparenţă şi etichetă, poţi găsi în 
adâncul sufletului lui Gerry foarte multe 

întrebări rămase încă fără răspuns. Lucrând 
la acest rol am încercat exact acest lucru, să 

pun şi mai multe întrebări şi să încerc să găsesc răspunsuri în locul său. 
                                                                                                                       Alex Călin 

  
Pentru mine acest proiect a însemnat muncă multă, autodescoperire, colectiv, 

neputinţe, putinţe... Am construit împreună timp de aproape opt luni o corabie şi am 
lansat-o la apă. Pluteşte, are cârma bună, urmează să vedem unde ne va purta!”  

                            Denisa Dogaru 
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California suite 
 
de Neil Simon 
traducere de Tudor Lucanu 
 
Anul III Regie 
Coordonatori:  
lect. univ. dr. Liudmila Szekely-Anton 
prof. asoc. drd. Radu Apostol  
Regie: Tudor Lucanu  
Scenografie:  
              Alexandra Panaite şi Tudor Lucanu 
Lumini: Alin State/Liviu Romanescu 
Fotografii: Ana Maria Iordache 
 
Distribuţia:  
Oana Puşcatu  
Raluca Aprodu  
Vladimir Purdel  
Andrei Hutuleac 
 

Spectacolul este constituit din trei poveşti care se petrec în aceeaşi cameră de 
hotel din California, principala temă pusă în discuţie fiind dezbinarea cuplurilor. În 
prima parte ne este prezentată povestea lui Marvin, care se trezeşte în pat cu o 
prostituată inconştientă, cadou de la fratele său, Harry. Soţia lui, Millie, trebuie să 
sosească dintr-o clipă într-alta şi Marvin trebuie să găsească o soluţie pentru a ascunde 
urmele indiscreţiei sale necaracteristice.  
           În cea de-a doua parte, Diana, o actriţă britanică, este nominalizată pentru prima 
dată la premiile Oscar, fapt ce ar putea să-i salveze cariera, dar şi mariajul cu Sidney, 
un anticar ce devine tot mai indiscret cu adevărata natură a preferinţelor lui sexuale. 
Pregătindu-se pentru marele eveniment, ea trece de la speranţă la panică şi apoi la 
disperare.  
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           A treia poveste îi prezintă pe Mort şi pe soţia sa, Beth, cu prietenii lor, Stu şi 
Gert, care îşi petrec vacanţa mult visată împreună. Vacanţa devine un coşmar, iar totul 
iese la iveală în urma unui meci de tenis la dublu.  

 Prin acest spectacol am încercat dezvoltarea a trei tipuri de comic folosind 
dramaturgia contemporană. Textul oferă un umor tipic evreiesc, bazat pe text şi 
situaţie, un umor britanic, bazat pe subtilitatea textului şi un umor american, bazat pe 
dezvoltarea accidentelor.  

Tudor Lucanu 
 
Premii: 

� Raluca Aprodu pentru Cea mai bună 
actriţă în rol principal la Festivalul 
Internaţional Studenţesc Hyperion 

� Vladimir Purdel pentru cel mai bun 
actor în rol principal la Festivalul 
Internaţional Studenţesc Hyperion  

             ( 2012, Bucureşti) 

216



Concept vol 4/nr 1/2012                                                                                              Performance 

 

 

 

Un exerciţiu de Commedia dell’Arte 
 
Anul III Regie 
Coordonatori:  
lect. univ. dr. Liudmila Szekely-Anton 
prof. asoc. drd. Radu Apostol  
Regie: Tudor Lucanu  
Mişcare scenică: �tefan Lupu 
Costumele: Ana Cântăbine 
Distribuţia:  
Prudencia - Raluca Aprodu  
Cinthio - Andrei Hutuleac  
Arlecchino - Alexandru Calin  
Capitano  - Idris Clate  
Pulcinella - Vladimir Purdel  
Diavolul – Stefan Lupu  
(actorie anul III, clasa conf. univ. dr. Doru Ana) 
Musica live - Mihai Prejban şi Tudor Lucanu 
 

“Masca este un instrument misterios şi extraordinar, care ne induce un sentiment de frică. 
Purtând masca, suntem în pragul unui mister teatral al cărui demoni apar cu figuri statice, adevăratele 

rădăcini ale teatrului.”   
                   Giorgio Strehler, Un Théâtre pour la vie  
 

Plecând de la un exerciţiu de lucru cu masca, 
actorii au dezvoltat situaţii şi au improvizat textele 
până în momentul în care toate descoperirile lor s-au 
concretizat într-un scurt spectacol. Povestea este 
simplă, dar spusă într-un limbaj care combină 
mecanismele comice cu improvizaţia şi acrobaţia. Doi 
tineri îndrăgostiţi, pasionaţi de astronomie, îşi pun o 
dorinţă. Datorită unei mici greşeli Diavolul cade pe 
Pământ şi îşi vâră coada în dragostea celor doi, 
încercând să îi despartă, dar de fiecare dată eşuează.                                    

                                                       Tudor Lucanu 
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Extreme 
după William Mastrosimone 
 
Anul III Regie 
Coordonatori:  
lect. univ. dr. Liudmila Szekely-Anton 
prof. asoc. drd. Radu Apostol  
Regia: Irina Poiană 
Scenografia: Iulia Popescu 
Mişcarea scenică: Adrian Iacov 
Light & Sound Design: Radu Barbu 
 
Distribuţia:  
Marjorie - Mihaela Velicu 
Raul - Cosmin Pană 
Terry - Mia Crişan 
Patricia - Alina Petrică 
Studenţi anul III – clasa prof. univ. dr. Doru Ana 
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„Extreme” este povestea unei femei atacată în propria sa casă de către un 
violator. Marjorie reuşeşte să facă faţă atacului şi chiar să răstoarne situaţia, preluând 
controlul asupra călăului. Raportul de forţă inversându-se, apar astfel întrebări 
esenţiale în jurul cărora gravitează acţiunile eroinei: ce trebuie să facă acum cu 
agresorul pentru a-l pedepsi? Dacă îl predă poliţiei, acesta o ameninţă că se va întoarce 
după ea şi se va răzbuna. Dacă îl omoară, riscă să devină şi ea o criminală. Dar, lăsând 
deoparte aceste dileme şi totodată hibele  sistemului judiciar care fac imposibil de 
demonstrat o tentativă de viol, Marjorie ajunge să descopere „animalul” din ea şi 
puterea contagioasă pe care o are violenţa. 

Irina Poiană 
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În largul mării  
de Slawomir Mrozek 
 
Anul III Regie 
Coordonatori:  
lect. univ. dr. Liudmila Szekely-
Anton 
prof. asoc. drd. Radu Apostol  
Regia: Ana Cristea 
Scenografia:  
Andreea Adeline  Bădescu 
 
Distrubuţia:  
Grasul – Gabriel Costin  
Mijlociul – Emilian Mârnea  
Slabul – Alexandru Călin  
Poştaşul/Lacheul – Idris Clate  
 

 
 
 
Trei bărbaţi se află pe o plută în mijlocul mării. Din lipsa mâncării, 

supravieţuirea lor depinde de sacrificiul voluntar al unuia dintre ei. Fac alegeri 
democratice, îşi pun în balanţă trecutul şi prezentul şi ajung să şantajeze un poştaş, în 
căutarea unei soluţii care să fie corectă. Dar cât mai valorează corectitudinea, când 
viaţa depinde de ea? 

Am vrut să construiesc un spectacol despre frică. Fricile au fost întotdeauna cele 
mai importante bariere pentru om şi lipsa de curaj în a le înfrunta a creat mereu 
constrângeri, care ne-au limitat. Astfel devenim sclavii unor convenţii şi ne refuzăm 
singuri şansa la libertate. Consider că este important să realizăm că suntem arhitecţii 
propriului nostru destin, mai ales în această etapă a dezvoltării noastre, şi să avem 
curajul de a ne apăra valorile personale. 

Ana Cristea 
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Handbag 
după Mark Ravenhill 
Traducere: Adela Biţică 
 
Anul III Regie 
lect. univ. dr. Liudmila Szekely-Anton 
prof. asoc. drd. Radu Apostol  
Regie: Adela Biţică 
Scenografie: Sabina Vesteman 
Costume victoriene: Ana Cantabine 
Asistent regie: Simona Preda 
Light design: Tudor Lucanu 
Tehnician sunet: Dragoş Musoiu 
 

Distribuţie: Marina Panainte, Lucian Ionescu 
Laura Marin, George Rotaru,  
Alex Ştefănescu, Bianca Popescu 

 

Handbag este o comedie neagră care îmbină umorul britanic clasic al lui Oscar 
Wilde cu umorul britanic contemporan licenţios şi îndrăzneţ, o piesă despre lupta 
noastră nesfârşită de a afla cine suntem şi ce ne dorim cu adevărat.  

În Londra zilelor noastre, un cuplu de lesbiene şi un cuplu de homosexuali 
hotărăsc să aibă un copil împreună pe care să-l crească în sânul excesiv de drăgăstos al 
celor doi tătici şi al celor două mămici. În acelaşi timp urmărim Londra zilelor 
victoriene, unde personajul principal al operei lui Wilde - Importanţa de a fi onest, tocmai 
s-a născut şi a fost pasat corespunzător dădacei din dotare, Prism. Deşi sunt o sută de 
ani între cele două societăţi, Ravenhill ne arată că ajungem să fim „gravaţi” în sistemul 
din care facem parte, că dezvoltăm un soi de orbire în faţa normei, indiferent dacă 
vorbim de o lume libertină a secolului nostru sau de cea rigidă a victorienilor. Şi 
singurii care pot zdruncina gravura perfectă a sistemului sunt cei din afara ei, scursura 
societăţii, aceia pe care îi ocolim. Dar ei la rândul lor sunt nişte oameni neterminaţi, ei 
pot doar zdruncina, nu şi repară. Cei doi bebeluşi se nasc în mijlocul acestei mari orbiri 
a responsabilităţii şi a normei sociale.   

E cinic, e comic, e trist, e confuz, e sexual, e important, e intim, e sincer, e ca şi 
cum ai cotrobăi în geanta altcuiva.                                                                      Adela Biţică 
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După ploaie 
de Sergi Belbel 
 
Anul III Regie 
Coordonatori:  
lect. univ. dr. Liudmila Szekely-Anton 
prof. asoc. drd. Radu Apostol  
Regia: Dragoş Alexandru Muşoiu 
Scenografia: Mara Vişinescu 
Light Design: Radu Barbu 
 
Distribuţia: 
Secretara blondă: Dana Marineci  
Secretara brunetă: Mădălina Oprescu 
Secretara roşcată: Bianca Popescu 
Secretara şatenă: Raluca Aprodu 
Directoarea executivă: Alina Suărăşan 
Programatorul: Mircea Postelnicu 
Şeful administrativ: George Rotaru 
Curierul local: Idris Clate 
 
Coordonate ale spectacolului:  
Când: un viitor apropiat  
Unde: corporaţie, etajul 50 - pe acoperiş  
Ce: secetă, fumatul interzis, relaţionarea în afara ariei profesionale strict interzisă 

 
Pentru a fi parte dintr-o mare corporaţie este nevoie să îţi subordonezi acesteia 

nu numai viaţa profesională, ci şi pe cea personală. Dacă totuşi optezi să nu o faci, 
încotro te îndrepţi? Se vor lucruri mari. Din ce în ce mai mari. Din ce în ce mai 
puternice şi din ce în ce mai acaparatoare. Piaţa devine supermarket, supermarketul 
devine hypermarket. Postul de radio local devine filială unui post de radio naţional. 
Postul de radio naţional este cooptat de un post de televiziune naţional şi, împreună, 
devin un trust. Şi uite cum tihna precupeţei sau a femeii om de radio, să zicem,     
dintr-un orăşel oarecare de provincie este sugrumată de regulile rigide şi uneori 
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absurde ale corporaţiei pentru care, fără chiar să ştie, ajung să lucreze. Şi aşa se trezeşte 
ea că trebuie să-l prezinte pe Ionelul pe care îl iubeşte, unui Chief Executive Officer, a 
cărui denumire de funcţie nici nu o poate pronunţa. Aşa o cere politica marii 
corporaţii.  

Problema ar putea fi rezolvată, dacă am putea găsi ţapi ispăşitori o mână de 
oameni de conducere cu pretenţii absurde. Doar că toate aceste norme şi politici de 
funcţionare nu constituie deciziile unor indivizi, ci cerinţele unui sistem. Un sistem care, 
deşi are natura şi logica sa proprie: nu este logic să doreşti ca angajata ta să nu se 
întâlnească cu un bărbat mai tânăr de 23 de ani? Bărbatul sub 23 de ani este, practic, un 
copil. Este posibil că el să nu aibă încă responsabilităţi. Este posibil ca apetitul lui 
pentru petreceri şi aventură să fie mult mai crescut. Este posibil ca naivitatea specifică 
vârstei lui să-i confere curajul de a se opune sistemului (din care nu a fost încă nevoit 
să facă parte). Şi alături de el va merge, dacă îl iubeşte, angajată corporatistă. Care va fi 
distrasă astfel de la datoriile ei.   

Corporaţiile îşi asumă statutul de persoane juridice. Pretind, ca orice persoană, că 
au sentimente, credinţe, viziuni diferite şi misiuni diferite, scopuri.  Realmente, ele au 
un singur scop - şi toate celelalte i se subordonează acestuia. Scopul lor este să obţină 
un profit cât mai mare cu putinţă. Nu există o limită care să poată satisface apetitul 
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pentru profit al acestor „persoane”. Maximizarea profitului, prin minimizarea 
consumului de resurse. Totul se rezumă la asta.  

Credinţe precum: „noi ţinem la mediul înconjurător” – de aceea toţi angajaţii 
noştri folosesc doar produse ECO” – se rezumă, realmente, la construirea unei imagini 
avantajoase, care să facă „persoana” puţin mai simpatică potenţialilor consumatori. Şi 
da, probabil că angajaţii vor fi obligaţi să consume doar produse eco. Dar între timp, 
compania va polua chimic râul din vecinătate. Sentimente? „Regretăm nespus moartea 
victimelor atentatului din 11-09-2001. Putem să arătăm asta întregii lumi spânzurând 
un banner pe gardul care înconjoară monumentul rămas în locul cu pricină?” 

Într-un astfel de context  am încercat să ne construim spectacolul, povestind 
despre claustrare, despre credinţa ca subiect tabu, despre ratare, lipsă de comunicare, 
paternitate, maternitate şi sensul pe care acestea, dacă ar funcţiona normal, le-ar da 
vieţii.  

Restul... nu aş putea spune că este tocmai tăcere, dar se povesteşte de la sine. Cu 
autoironie şi căldură. Pentru că, nu-i aşa, „compania noastră este familia dumneavoastră!” 

Dragoş Alexandru Muşoiu 
 

E prima oară când lucrez cu Dragoş, e prima oare când joc într-o piesă spaniolă, 
e prima oară când joc cu majoritatea colegilor din distribuţie. Şi după trei luni de 
repetiţii „pe fugă”, de nopţi nedormite şi cărat decor... pot să zic cu drag, sper să nu fie 
şi ultima oară.                                                                                                   Raluca Aprodu 
 

Dragoş a făcut un soi de hocus-pocus cu textul ăsta dificil de digerat, care părea 
la prima vedere sec sau, să zicem, „secetos” de un conţinut mai profund. Totuşi, am 
reuşit cu toţii, împreună, să îi dăm valoare, convingere, suflet şi, s[er, talent.  

Mădălina Oprescu 
 

Mi-ar fi plăcut să văd şi eu După Ploaie, în regia lui Dragoş Alexandru Muşoiu, 
atunci şi acolo, la ora 19, la platoul de regie. Fiind însă pe partea cealaltă, am aflat, cu 
bucurie, că prezenţa publicului în sală completează munca actorilor şi nesfârşitele lor 
zbateri după „mai bine”.                                                                               Alina Suărăşan 
 

Anturajul După ploaie la nivel profesional, m-a ajutat să realizez că lucrul la un 
spectacol e o întâlnire a unor oameni , plecând de la echipa tehnică până la actori şi nu 
în ultimul rând regizorul, care îţi schimbă condiţia în care ai venit şi vrei nu vrei pleci 

cu un bagaj de experienţă pe care nu poţi să îl negi când te uiţi în spate. Tot ce am trăit, 
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experimentat, simţit împreună cu colegii mei din distribuţie, şi nu numai, reprezintă un 
stâlp de care mă voi susţine ori de câte ori nu voi reuşi să găsesc bucuria meseriei mele.                      

Idris Clate 
 

După ploaie a fost primul spectacol, în adevăratul sens al cuvântului, în care am 
jucat. Pentru mine, acest proiect, reprezintă un început... un început atât al unor 
prietenii de durată cât şi un început de drum. (În) După ploaie te simţi mai bine, te simţi 
liber, te simţi curat şi ştii că o să vină şi soarele.                                         Dana Marineci 

 
În După ploaie, m-am simţit exact ca după o ploaie mult aşteptată, într-o zi 

toridă de vară. Liberă, plină de energie, proaspătă şi bucuroasă! Cam asta e... O gură de 
aer proaspăt, alături de oameni deschişi şi frumoşi!                               Bianca Popescu 
 

Odată cu acest proiect am intrat într-un colectiv frumos şi pastelat a cărui 
preocupare se află încă în zonă de menţinere a acestui spectacol în carierele noastre 
post-„facultative”; acest lucru menţine printre noi o rază de lumină, deci nu ne putem 
rătăci, cât încă ne mai vedem!                                                                        George Rotaru 
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Buzunarul cu pâine 
de Matei Vişniec 
 
Anul III Păpuşi/Marionete 
conf univ. dr. Ioan Brancu  
Îndrumător de proiect:  
prof. univ. dr. Cristian Pepino 
 
Scenografia:  
Bettina Schicht, Andra Ştefan  
(anul II Păpuşi/Marionete),  
Emilia Holban  
(anul III Universitatea de Arte, 
Secţia Scenografie)  
Costume păpuşi: Alexandra Moţoc 
(anul III Universitatea de Arte, 
Secţia Scenografie) 
Lumini: Florentin Munteanu 
 
Distribuţia: 
Bărbatul cu baston – Dan Codreanu  

- ajutor mânuire Olga Ioana Bela (anul II Păpuşi/Marionete) 
Bărbatul cu pălărie – Eliza Păuna  

- ajutor mânuire Bettina Schicht  (anul II Păpuşi/Marionete) 
 

Când lumea noastră reală nu mai e îndeajuns de surprinzătoare, trecem pragul 
unei lumi mai mici, dar care se zbate în aceleaşi finitudini omeneşti, o lume care se 
întristează şi râde de dilemele şi precauţiile omului. Un spectacol ce urmăreşte mai 
adânc această înlănţuire a universurilor în universuri, "zadarnice trepte către 
mântuire", o lume a unor fiinţe mai mici, ce amână salvarea nu doar a unui câine, ci a 
noastră, a tuturor ce trăim într-o groapă mai mare într-o învălmăşeală de adevăruri 
nespuse şi goluri imense pe care le acoperim cu vorbe.  
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Buzunarul cu pâine este una 
dintre piesele lui Vişniec influenţate 
de teatrul absurdului.  

Este un text ofertant nu numai 
pentru teatrul dramatic, dar şi pentru 
teatrul de animaţie. Am acceptat cu 
plăcere să îi ajut pe studenţii din anul 
III ai secţiei Păpuşi/Marionete la 
acest proiect de teatru de animaţie 
pentru adulţi şi consider că este un 
spectacol interesant şi un foarte bun       

                                                                          exerciţiu de interpretare şi mânuire. 
prof. univ. dr. Cristian Pepino 

 

Doctoria miraculoasă a lui George 
dramatizare de Ioan Brancu după povestirea omonimă a lui Roald Dahl 
 
Anul III Păpuşi/Marionete 
Coordonator proiect: conf. univ. dr. Ioan Brancu 
Scenografia: Andra Ştefan (anul II Păpuşi) 
 
Distribuţia:       
George – Andreea Ionescu 
Bunica – Andreea Bolovan 
Mama – Marcela Onică 
Tatăl – Alexandru Neculcea 
Ajutoare – Ana Maria Caliţa 
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Roald Dahl este unul dintre 
cei mai importanţi povestitori ai 
secolului XX. „Willy Wonka şi 
fabrica de ciocolată”, „Matilda”, 
„Vrăjitoarele”, „James şi piersica 
uriaşă”, „Uriaşul cel Bun şi 
Prietenos” sunt numai câteva din 
titlurile care l-au făcut celebru şi 
care au fost deja ecranizate. În 
povestirile sale pentru copiii, 
aceştia au rolul central, iar intriga 
se subordonează viziunii lor 

asupra lumii, o lume văzută de la înălţimea de un metru... De la înălţimea asta viaţa nu 
e deloc uşoară; ea le poate părea aşa unor adulţi care, cu prea mare uşurinţă decid că 
problemele unui copil sunt „mofturi”, „fiţe” sau „copilării”.  

Problemele unui copil, însă, sunt la fel de serioase ca şi ale noastre. Să-l luăm, 
de exemplu, pe George: bunica lui e vrăjitoare. Cine, în lumea asta, i-ar putea spune 
cum se procedează în asemenea cazuri? Cum să se descurce un copil lăsat singur în 
casă cu o vrăjitoare? O mostră din dialogul lor cred că e suficient de elocventă: 
Bunica: Ştii care-i problema ta? Creşti prea repede. Băieţii care cresc prea repede ajung proşti şi 
leneşi. 
George: ... Ce marfă proastă e doctoria asta… De patru ori pe zi ia câte o lingură şi n-o ajută cu 
nimic. Păi, scopul medicinei este să facă oamenii bine. Dacă nu-i face bine, e degeaba… Ştiu !!! 
Ştiu exact ce trebuie făcut: o doctorie nouă. O doctorie atât de fantastică şi de extraordinară şi 
de… de bună, încât, ori se vindecă de tot, ori se curăţă. O doctorie magică! Mai am o oră… E 
de-ajuns. 

De-aici începe povestea noastră. Va reuşi George să facă o doctorie „magică”?   
Şi ce efecte va avea ea? 

conf. univ. dr. Ioan Brancu  
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Aici nu s-a întâmplat nimic  
de Laila Ripoll 
 
Anul III Păpuşi/Marionete 
Coordonator proiect:  
lect. univ. dr. Gabriel Apostol 
Distribuţia: 
Nazaria - Mirela Buhuş 
Daria - Ana Maria Calita 
Aurori - Viorela Diac 
Ulpiana - Andreea Ionescu 
 
  Prejudecăţi foarte răspândite fac ca teatrul de păpuşi să fie considerat drept o 
artă destinată în exclusivitate copiilor. Departe de a fi un divertisment pentru copii 
(cum pe nedrept sunt considerate majoritatea spectacolelor cu păpuşi), acest spectacol 
e destinat mai degrabă adulţilor. Trei surori – care-şi trăiau anii tinereţii într-un sătuc 
liniştit – sunt date peste cap de apariţia unui bărbat străin, un bărbat matur, exotic, Jose 
Rosario Antunez Valdivieso. Acest bărbat le schimbă destinele pentru totdeauna.  

Treizeci şi cinci de ani mai târziu, cele trei femei, ajunse la 60-65 de ani se află la 
priveghiul acelui bărbat. Daca relaţia dintre un bărbat şi o femeie e grea, imaginaţi-vă 
cum e relaţia dintre 4 femei şi... acelaşi bărbat!... Până la urmă piesa este despre patru 
bătrânele – asemănătoare izbitor de mult cu bătrânelele lui Alexandru Kiriţescu din 
Gaiţele – o infirmă, o fată bătrână, o slugă şi o idioată, pline de ranchiună şi de 
amărăciune, care mestecă fiere. Multă fiere... şi pe care nici moartea nu reuşeşte să le 
schimbe. Se fac afirmaţii grave şi incriminări dureroase şi, deşi piesa pare a fi o tragi-
comedie, rămâne esenţialmente comică; în pofida accentelor dramatice, umorul 
reprezintă componenta centrală; el transpare până şi în instanţele cele mai grave. 

Pe scurt Es la historia de un amor, o telenovelă stilizată care prinde viaţă, cu 
ajutorul păpuşilor şi al actorilor la vedere. Şi, aşa cum bine zice văduva protagonistă a 
piesei: Să ne liniştim puţin... cinci... patru... trei... doi... unu... Gata!... Această piesă în care 
,,nu s-a întâmplat nimic", de fapt, s-a întâmplat să ne marcheze pe noi toate, să-şi lase 
amprenta în fiecare dintre noi şi în fiecare dintre voi. Personajul meu, Aurori, m-a atras 
încă de la prima citire, acum îl îndrăgesc atât de mult încât voi purta întotdeauna o 
parte din Aurori în mine, o parte care deja există acolo.                                                                                                                     

Viorela Deac 
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Poveste  
Master Anul II Teatru de animaţie 
clasa prof. univ. dr. Cristian Pepino 
Regia şi dramatizarea: George Năstase 
adaptare după nuvela „Colind de 
Crăciun” de Charles Dickens  
Scenografia: Elena Constantin 
 
Distribuţia: Ebenezer Scrooge - Dan Codreanu; Nepotul - Bogdan Bordianu 
Bob Crachitt/Pendula - Robert Gutunoiu; Colindătorul/Oglinda - Olga Ioana Bela 
 

Spectacolul Poveste, realizat de o echipă foarte unită uman şi artistic, îşi propune 
să transmită un mesaj puternic, destinat atât copiilor cât şi adulţilor, prin utilizarea 
unor mijloace diverse de expresie, cum ar fi păpuşa convenţională, păpuşă-obiect, 
proiecţia video şi actorul „la faţă”. Personajele sunt extrem de colorate, există un 
personaj-narator căruia îi revine misiunea de a comunica direct cu publicul, ceea ce 
aduce spectacolului o doză importantă de interactivitate, element esenţial în cazul 
copiilor. Imaginea proiectată şi lumina joacă, de asemenea, un rol deosebit, având 
capacitatea de a purta orice spectator, indiferent de vârsta, în... poveste. 
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Romeo şi Julieta 
apectacol de ventrilocie  
 
Master Anul II Teatru de animaţie 
clasa prof. univ. dr. Cristian Pepino 
Coordonatori: 
lect. univ. dr. Gabriel Apostol 
lect. univ. dr. Daniel Stanciu 
Regia: Crina Svobodă 

 
Ventrilocia înseamnă mai mult decât vorbitul fără a-ţi mişca buzele… înseamnă 

mai mult decât a avea o păpuşă pe genunchii tăi care să spună lucruri amuzante, să 
cânte sau să interacţioneze cu publicul. Ventrilocia este magică şi distractivă prin 
relaţia care se stabileşte între ventriloc şi personajul său. Când un ventriloc 
performează, foloseşte două voci - propria lui voce, pe care o foloseşte în viaţa de zi cu 
zi şi vocea personajului. Diferenţa dintre cele două voci este primul şi cel mai 
important pas în crearea iluziei că există două persoane care poartă un dialog. De 
aceea, ventrilocul trebuie să înveţe să facă rapid trecerea de la o voce la alta. 
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           Un bun ventriloc creează o relaţie între el şi obiectul pe care îl animă. Şi este mai 
mult decât o înşiruire de replici… Este vorba despre situaţii comice, poveşti 
interesante, texte bune si relaţia dintre ventriloc şi personajele sale. Şi când spun relaţie 
nu mă refer doar la modul în care ventrilocul şi personajul său interacţionează şi 
lucrează împreună, ci mai ales la cum publicul vede şi percepe acest cuplu pe scenă… 
cum fiecare acţionează şi reacţionează în funcţie de ce spune celălalt… cum 
interacţionează performerii cu publicul. 
            Ventrilocul oferă fiecărui public, de orice vârstă şi orice fel de trecut, o privire a 
ceva complet fantastic. Actul artistic al unui ventriloc ar trebui să fie un eveniment 
magic pentru privitori, deoarece ei interacţionează cu o păpuşă care poate vorbi, simţi, 
poate avea opinii, reacţii şi emoţii. Este o totală evadare într-o altă lume.             
Ventrilocii sunt judecaţi pentru multe lucruri – mânuirea păpuşii, glumele folosite, 
locurile în care joacă, cariera pe care şi-o construiesc. Dar, cel mai mult sunt judecaţi 
pentru cele cinci litere care nu pot fi pronunţate fără mişcarea buzelor: B, F, M, P şi V. 
                Spectacolul meu se numeşte Romeo şi Julieta. Romeo este un băieţel de 10 ani, 
iar Julieta este bunica mea. Spectacolul constă într-un dialog între mine, ventrilocul, şi 
cele două personaje, păpuşile-ventriloc. Am scris un scenariu comic, dedicat publicului 
adult, alcătuit din replici în contradictoriu, ajungându-se chiar în punctul în care eu 
pierd controlul asupra personajelor, ele devenind cele care conduc jocul.    

Crina Svobodă           
 
 

Fou-roux 
 
Master Anul II Teatru de animaţie 
clasa prof. univ. dr. Cristian Pepino 
Regia: Cristina Andreea Ion 
adaptare de Cristina Andreea Ion după romanul „Bucuria vieţii” de Irving Stone 
Scenografia: Adina Hotinceanu 
Coregrafia: Munteanu Florentin 
Ilustraţia muzicală: Cvintetul Pisici în Ploaie 
Distribuţia: Robert Gutunoiu, Eugeniu Cozma, Dan Codreanu, Cristina Andreea Ion, 
Adina Hotinceanu 
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La 27 de ani Vincent Van Gogh  îşi  descoperă chemarea sa spre artă şi porneşte 

în căutarea unui stil propriu. Pe tot parcursul acestei căutări este susţinut de fratele său 
Theo, singurul care crede în potenţialul său. După multe încercări eşuate, aflat în 
incapacitatea de a-şi vinde tablourile şi neapreciat de comunitatea artistică, Vincent 
ajunge în pragul nebuniei. Eşecul îl face să rămână un nebun roşcat nerecunoscut şi 
neapreciat până în momentul în care acesta alege să îşi ia viaţa.  

Pictura, arta plastică, arta vizuală şi multimedia, muzica şi nu în ultimul rând 
coregrafia, spaţiul şi teatrul se combină într-o experienţă senzorială şi mentală care 
transgresează povestea pictorului şi a omului, povestindu-ne despre noi şi despre 
drama pe care o regăsim în adâncul fiecăruia dintre noi, în relaţie cu nevoia noastră de 
a crea, de a justifica, de a iubi.                                                                 Adina Hotinceanu 
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Mă numesc Bobo... 
 
Anul III Coregrafie  
Coordonator:  
lect. univ. dr. Liliana Iorgulescu 
Coregrafia: Emil Rengle 
 

Mă numesc Bobo... este un 
spectacol care promite spectatorului o 
călătorie intensă în lumea gândurilor şi 
a sentimentelor, focalizându-se pe 
demascarea oamenilor şi materializând 
imaginea omului din spatele măştii.  

În general, ştim ce trebuie să 
facem ca să avem o viaţă profesională 
reuşită: să avem diplomă, să ne formăm 
într-o meserie, să ne alegem drumul 
care ni se potriveşte cel mai bine şi să 
ne urmăm vocaţia.  
Dar în dragoste, există vreo reţetă?... 
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Confesiunea lui Adal 
 
Anul III Coregrafie  
Coordonator:  
lect. univ. dr. Liliana Iorgulescu 
Coregrafia: Alina Lazăr (Iacov) 
 
Distribuţie: Alina Petrică, Istvan Teglas 
Sebastian Ciocan, Emil Rengle, Denis 
Bolborea 
 

În orice tip de spectacol, ne raportăm la spectator şi oricât de cald sau de 
puternic ar fi mesajul, distanţa care se creează din punct de vedere fizic este o barieră 
pe care, în acest spectacol ne propunem să o înlăturăm.  

Povestea Ei poate fi văzută ca o poartă către imagini ale propriei noastre vieţi. 
Ea va fi fericită când tu, privitor, vei simţi cu adevărat emoţia. Atunci confesiunea ei va 
lucra înăuntrul tău cu adevărat. Îţi va atinge cele mai sensibile zone. Va fi ca o 
întoarcere către tine însuţi.                                                                                 Alina Lazăr                                    
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Eu, Eva... 
 
Anul III Coregrafie  
Coordonator:  
lect. univ. dr. Liliana Iorgulescu 
Coregrafia: Tatiana  Fecioru 
 
Distribuţia: 
Simona Deaconescu 
Sebastian Ciocan 
Claudiu Buldan 
Alexandru Snopovschi 
Denis Bolborea 
 

 
 
Conceptul acestei lucrări coregrafice  este unul clasic şi anume femeia. Încerc să 

expun stările emoţionale ale femeii, acelea pe care le-a trăit fiecare femeie de-a lungul 
vieţii. Având în vedere că este un spectacol coregrafic, a trebuit ca totul să fie 
condensat şi m-am rezumat, în principal,  la starea de frustrare, neputinţă şi asumare. 
Ce se întâmplă cu noi odată apărute aceste stări şi unde ne conduc? Desigur, sunt 

momente în care regăsim şi alte stări. 
O altă subtemă ce s-a dorit a reieşi 
din această lucrare este eterna 
sintagmă femeia – o enigmă, care are 
oarece legătură cu tema principală: 
stările emoţionale ale femeii. Ca o 
concluzie: emoţiile ne determină să 
reacţionăm, iar asta ne poate 
influenţa existenţa.                                                   

                         Tatiana Fecioru 
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Regina de gheaţă 
 
Master Anul II Coregrafie 
Coordonator:  
prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Regia şi coregrafia: Ruxandra Chelaru 
 
Distribuţia: 
Alexandra Bălăşoiu (anul I Licenţă) 
Larisa Enescu (anul I Licenţă) 
Andreea Belu (anul I Masterat) 
Ruxandra Chelaru (anul II Masterat) 
 
 
 

Regina de gheaţă este un spectacol 
coregrafic cu inserţii dramaturgice, 
povestea unei mame cu probleme care îşi 
abandonează copilul la o vârstă fragedă 
sau povestea copiilor care, lipsiţi de 
protecţia şi iubirea maternă, ajung la 
rândul lor nişte inadaptaţi. Întâmplările 
copilăriei, anxietatea, fobia, coşmarul, teama de oameni şi chiar de propria persoană se 
deşteaptă în căutarea unei mame care a rămas acum doar în imaginaţia copilului, ca o 
fantomă care îi bulversează viaţa. „Ai grijă ce-ţi doreşti! S-ar putea să se întâmple!”  

O singură dorinţă, doar câteva cuvinte, sunt de ajuns pentru a schimba pentru 
totdeauna viaţa unei fetiţe care, simţindu-se vinovată pentru dispariţia mamei, se 
transformă de-a lungul anilor într-o femeie închisă, retrasă, ce nu-şi mai poate găsi 
locul în lumea reală. O învinuieşte pe ea - cea care a rostit dorinţa, pe ea - cea care nu a 
oprit-o pe mamă când a plecat, pe ea - cea care refuză realitatea pentru o lume 
inventată, lumea reginei de gheaţă, în care nu mai există sentimente. Iar când nu mai ai 
pe nimeni, nu poţi decât să te întorci către tine, să vorbeşti cu tine, sperând că îţi vei 
răspunde şi te vei înţelege... 

Ruxandra Chelaru 
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Nostalgie 
 
Master Anul II Coregrafie 
Coordonator:  
prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Regia şi coregrafia: Daniela Hasiade 
 
Light design: Cornel Dume, Andreea Koch 
Sunet: Andreea Iacomiţă 
 
Distribuţia: Sebastian Ciocan, Simona Deaconescu, Cristian Osoloş,  
Daniela Hasiade, Idris Clate, Ruxadra Chelaru, Alina Petrică, Silviu Mititelu 
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Era acel ceva pe care toţi îl căutam cu disperare. Era liniştea care ne leagă 
printr-o formă indescifrabilă, gestul pe care-l simţeam şi visul spre care ne îndreptam. 

Eu, sunt aici… gândul mi-e cu tine… aleargă ca un copil neascultător şi nu-l pot 
opri. Dorinţa nestăvilită de-a te atinge mă aruncă în imensa mare. Simt că plutesc din 
nou spre locul de care-mi era dor. E o căldură ce-mi cuprinde corpul ud, modelând 
lemnul putrezit cu fericirea noastră.  Am trăit încă o dată şi am revenit aici, departe de 
tine… marea a dispărut lăsând în urma ei un loc putrezit. E uscat acum iar, eu… păşesc 
înainte şi mă izbesc de amintirea ta… timpul a zburat. 

E pustiu… tristeţea învăluie locul abandonat cu umbre din trecut. Suntem ca 
praful în bătaia vântului. Timpul nostru a trecut, lăsând în urma sa amprentele unor 
poveşti… stinse.                                                                                           Daniela Hasiade 
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undeva, cândva 
 
Master Anul II Coregrafie 
Coordonator:  
prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Regia şi coregrafia:  
Simona Deaconescu 
Muzica originală:  Vlad Trifaş 
Scenografie: Cristina Peteu 
Rodica Ştirbu, Ionuţ Marin 
Light design: Mădălina Mânzat  
 
Distribuţia: 
Oana Puşcatu  
Vlad Trifaş  
Daniela Hasiade  
Lucian Ionescu    
Alexandra Apetrei   
Georgeta Corca   
Silviu Mititelu  
Mihail Grigore  
Vali Radu 
  
 

          Într-o epocă a industrializării masive şi a computerizării emoţionale, proiectul 
propune o regândire a valorilor ascunse în ADN-ul nostru cultural, prin crearea unui 
spaţiu atemporal, puternic marcat de credinţele arhaice româneşti. O lume pierdută 
sau uitată în inconştientul colectiv. Nu e satul românesc de astăzi sau de acum 100 de 
ani, este un spaţiu interior, simbolic, plin de emoţii uitate sau ignorate, de magie şi 
fiinţe mitologice.  

Subiectul...mitul mătrăgunei, plantă halucinogenă folosită de femei pentru a 
obţine dragostea iubitului. Tema... sexualitatea care sfidează timpul şi specia, care îşi 
schimbă forma doar în funcţie de valorile morale. 
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            Iubirea faţă de aproapele, iubirea aşa cum se naşte, se transformă, piere şi 
renaşte în toate fiinţele umane. Momentele coregrafice în sine au un aspect introvertit, 
un fel de monolog interior presărat cu mici bucăţi de realitate. Visele şi memoria dau 
naştere unor sentimente delicate, spectacolul emană esenţa sentimentelor individuale, 
născute, nu dintr-o poveste anume, inventată de un scenarist abil, ci din interiorul 
artistului care o oferă publicului. Şi mai este despre acele sentimente şi senzaţii pentru 
care nu s-au găsit încă un cuvânt în dicţionar, care sunt atât de greu de definit pentru 
că sunt atât de uşor de simţit, sau poate ne este teamă să le definim pentru că par 
împotriva legilor nefireşti ale unei societăţi mereu liberă, dar mereu controlată de 
reguli absurde. 
            O pseudoconfuzie între adevăr şi greşeală, realitate şi vis, valori umane şi valori 
stilistice, preocupări care unesc de multe ori o echipă, dând naştere unui produs 
artistic, în care imaginarul este unul apropiat de felul în care orice om îşi trăieşte viaţa 
interioară. Viaţa şi arta devin una şi aceeaşi. Spectacolul este lipsit de ipocrizie, spus 
sincer fiecărui spectator, ca şi cum am sta la masă cu fiecare în parte şi am încerca 
povestim ce se întâmplă în sufletul nostru. 
          undeva, cândva propune o realitate care nu există dincolo de spaţiul de 
reprezentare dar care rămâne întipărită în noi, oamenii moderni, care avem nevoie 
acum de ceea ce aveau strămoşii noştri cu duiumul: lucruri în care să credem! 
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Carusel 
 
Master Anul II Coregrafie 
Spectacol de Teatru-dans 
Coordonator: prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Regia şi coregrafia: Cristian Daniel Osoloş 
asist. coregrafie: Daniela Hasiade 
 
Distribuţie: 
Adrian Nour, Galina Bobeicu, Daniela Hasiade 
Marius Drăguş, Irina Strungăreanu, Cristian Osoloş 
Constantin Chiriţă, Ionuţ Picincu 
 

Arena circului părăsit este un spaţiu mistic 
în care timpul parcă s-a oprit în loc pentru spectatorul şi totodată protagonistul unui 
bizar spectacol de circ. El este clovnul şi totodată regele, el este în acelaşi timp inculpat 
şi judecător în spectacolul propriei sale vieţi. O viaţă pusă sub semnul erorilor 
destinului necruţător ce-i regizează un aspru proces de conştiinţă. Magia, grotescul, 
umorul şi tragismul sunt împletite astfel încât să creeze un labirint de situaţii limită, pe 
care, pentru a-şi atinge scopul trebuie să le depăşească. 
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Heil Love 
Master Anul II Coregrafie 
Coordonator: prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Regia şi coregrafia: Bobeicu Galina 

 
În lumea noastră totul este iminent, totul este într-o continuă manifestare, şi 

cred că singurul lucru transcendent, care a reuşit să doboare toate barierele este iubirea. 
Acea iubire în stare să provoace războaie, în stare să omoare fără milă în atingerea 
scopului său, să mute munţii din loc şi să despartă ape în calea ei, da, acel „lucru” care 
îţi dă aripi, care susţine lumea, care o împlineşte, căci fără iubire nimic nu e…  

Un triunghi amoros care trăieşte teroarea războiului, despărţirea, ura şi iubirea. 
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Pentru numărul următor aşteptăm articolele dumneavoastră, studiile, cronicile 

şi informaţiile despre spectacolele anilor terminali (în format digital, cu 

diacritice, completat de fotografii reprezentative) la Departamentul de   

   Cercetare şi pe adresele de email:

mihaela.betiu@yahoo.com

cornel_911@yahoo.com

beatrice.unatc@yahoo.com
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