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Pedagogia specifică
învăţământului vocaţional
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Dana Rotaru: Sunt onorată de a fi acum, aici, cu dumneavoastră şi vă mulțumesc pentru timpul
acordat acestui interviu. Aţi fost Rectorul Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică, „I.L.
Caragiale”, sunteţi profesor universitar doctor şi coordonator de an în cadrul Departamentului de
Arta actorului, la ciclul Licenţă, sunteți actor cu o bogată activitate în teatru, film şi televiziune, aveţi
premii care vă recunosc, în parte, munca şi vă răsplătesc talentul. Ţinând cont de toate aceste
demnităţi, vorbiţi-ne despre Adrian Titieni. Cum vă definiţi în raport cu aceste demnităţi?
Adrian Titieni: În primul rând sunt antrenor cu experiență de aproape 25 de ani întru
formarea tinerilor actori. Nevoia de a deveni profesor a fost generată de abordarea unui tip
de comunicare, pe care încerc să o practic. Această comunicare, pe care eu aş numi-o „altfel”,
ar fi într-un orizont al relaţionării fără autoritate. E foarte simplu să te impui ca mentor sau
tutore prevalându-te de statut şi autoritate, dar abordarea, cred, e greșită, pentru că interesul
profesorului şi studentului deopotrivă ar trebui să fie descoperirea şi rezolvarea
problematicilor cu care se confruntă în reciprocitate, nu vectorul ascendenţei sau polul
deciziei.
Profesorul are un anumit tip de expertiză, a greşit de mai multe ori decât studentul, a
străbătut drumuri care la capăt erau închise. Studentul are dreptul, ba chiar obligaţia de a
greşi, iar profesorul trebuie să-l încurajeze să experimenteze greşeala şi, în același timp, are
rolul de a nu-l lăsa să-şi uite ţinta. Prin încercare şi eroare se produce orice fel de învăţare.
Dacă amendezi greşeala, creezi în jurul ei un halou negativ mult mai mare decât reprezintă
ea în sine, procesul devine inhibitiv, iar rezultatele vor întârzia să apară.
Încercarea mea de a comunica se produce de la egal la egal, problemele îşi găsesc
rezolvările nu prin paradigma „unul ştie şi celălalt este informat cu ştiinţa celui dintâi”, ci
prin proprie descoperire. Învăţământul vocaţional este un învăţământ de tip formativ, nu
informativ, iar profesorul trebuie să stea tot timpul alături sau în spatele subiectului în cauză,
respectiv studentul, niciodată în față, niciodată într-o relație antagonică.
Dincolo de pedagog, sunt un actor care a ţinut legătura cu profesia, fie că vorbim de
teatru, fie că vorbim de film. Sunt la capătul a 60 de filme de scurt şi lung metraj, a peste 35
de proiecte de teatru, peste 20 de proiecte de film de televiziune. Mult, puțin, bine sau mai
puțin bine, pot evalua ceilalţi, dar reprezintă realitatea vieții mele profesionale.
D.R.: Când a început cariera universitară?
A.T.: Am devenit asistent al Universităţii imediat după ce am absolvit, la chemarea domnilor
profesori Ion Cojar, Florin Zamfirescu şi Gelu Colceag. Am trecut printr-o perioadă de probă
de aproape un an şi, din 1990, fac parte, cu drepturi depline, din corpul profesoral al
Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică.
D.R.: Din 2010 sunteți profesor-coordonator la Arta actorului, ciclul Licenţă. Ce presupune această
titulatură şi cum vă implică această nouă demnitate universitară?
2
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A.T.: Cred în diversitate. Cred în unicitatea persoanei şi a profesionistului în mod implicit.
Cred că lucrurile pot fi exprimate diferit, cred că ele pot fi nuanţate, abordate personal
creativ, dar, în acelaşi timp, ar trebui să avem obiective comune şi, mai ales, un limbaj comun.
Pentru a comunica avem nevoie de un set de semnificanţi cu înţelesuri care să ne pună în
acord. Se întâmplă de foarte multe ori ca, în acelaşi spaţiu al învăţării, urmărind aceleaşi
obiective, comunicarea să nu se producă şi rezultatul să fie viciat pentru că nu avem aceleaşi
semnificații pentru termeni de specialitate uzitați frecvent.
A doua mea preocupare este de a ajunge la obiectivul pe care ni-l propunem sub
semnul eficienţei, fără a fi invazivi, fără a ne prevala de autoritate excesivă, fără a fi conflictuali, ci
pur şi simplu să atingem obiectivul ţinând cont de toată experienţa, expertiza anterioară şi
magica înţelegere sub semnul revelaţiei. Am încercat să înţeleg rolul şi statutul nostru – al
profesorilor şi al studentului deopotrivă.
Reluând ideea, e foarte simplu, atunci când ai un statut care generează autoritate şi
putere, să îţi reverşi frustrările, să amendezi greşeala, să amendezi „imposibilitatea” –
practicăm asta instinctiv. Cred că un standard minim de deontologie profesională ar fi să
lăsăm deoparte problemele personale şi să concertăm lucrurile în relație cu studentul sub
semnul normalităţii, evitând cât se poate de mult conflictul. Confictul este necesar pe scenă şi
defineşte arta actorului, dar e contraproductiv în relaţia pedagogică, pentru că are funcţie
inhibitorie şi reactivă. Dacă eu, profesor, indiferent de gradul meu didactic, ajung în conflict
cu studentul, îi creez un punct de concentrare fals. Nu se mai poate concentra la ce are de
făcut, vrea să dovedească faptul că are dreptate cu ceea ce spune sau face – se apără. Ori,
dacă atmosfera e liniştită şi prielnică, studentul se poate concentra la ce are de făcut. Astfel,
nu va pune accentul fals pe sine, ci pe rezolvarea problemelor cu care se confruntă.
Învăţământul centrat pe student – acest concept teoretic ar trebui să fie pus în operă.
Dacă ne întrebăm cu voce tare, noi profesorii, de ce suntem aici şi ce ar trebui să facem, într-o
logică minimalistă ajungem la răspunsul că suntem aici pentru studenţi şi trebuie să îi
formăm, creându-le abilități, competențe, expertiză. El, studentul, e cel important. Ori, de
multe ori uităm acest lucru: faptul că e tânăr, faptul că e la început, faptul că nu e conturat ca
personalitate, faptul că are o atitudine de obediență faţă de autoritate, că are nevoia de a
declara cu voce tare: „Învăţăţi-mă!” tentează profesorul să pună accentul pe propria-i
persoană şi pe ştiința sa. Ori, dacă e să vorbim strict de domeniu, ştiinţa profesorului
reprezintă o sumă de lucruri, dar nu foarte multe operabile, pentru că în această profesie
parcursul este reluat în prezentul spontan şi creativ aproape de la zero. Asta te obligă, te
solicită la atenție maximă, la înţelegere a particulartăţii şi a nuanţei în evanescența
necunoscutului care are o simplă matrice dramaturgică.
D.R.: Care este metoda dumneavoastră în pedagogia artei actorului?
A.T.: E mult spus metodă, dar încerc să vă răspund. Pe mine mă uimeşte şi mă interesează ce
a spus Einstein după o viaţă de cercetare şi de relaţie cu ştiinţa: „Ceva se mişcă!” Aşadar, ceva
3
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se mişcă în universul ăsta! Aceasta m-a tuşat profund, pentru că acest ,,ceva se mişcă”, se
mişcă chiar şi acum, când noi stăm de vorbă. Inimile bat, plămânii respiră, minţile noastre
gândesc, e un întreg proces care se derulează, nu facem efort de voinţă ca el să se întâmple,
se întâmplă pur şi simplu. Ceva ne mişcă! Ăsta e un mister al vieţii pe care îl poţi pătrunde
greu!
Dacă e să ne referim la arta actorului, materialul de lucru pentru actori e omenescul –
omenescul cu tot spectrul lui: de la dimensiunea cea mai nefastă a acţiunilor individuale sau
colective până la pozitivitatea absolută. Omenescul conţine crima, dar şi binele suprem
deopotrivă. Acesta este materialul de lucru al actorului. Sigur că el trebuie sublimat în
altceva prin intermediul procesului creativ specific – în umanism. Acest proces, uneori, se
poate produce de la sine ţinând cont de acel ceva care se mişcă în sensul binelui invocat de
Einstein. Important e să fie ajutat printr-o abordare responsabilă ţinând cont de rolul, funcţia
şi misiunea actorului.
Ce aş putea să spun că ştiu? Ştiu că fiecare clipă, fiecare zi îţi oferă noi provocări, iar
sarcina ta ca pedagog şi om este aceea de a întâmpina cu înţelegere şi de a încerca să rezolvi
problemele apărute cu inspirație. Cred în ceea ce spunea profesorul Cojar, că actorul are
drept obiectiv „transformarea convenţiei într-o realitate psihologică credibilă şi de înţeles”.
Nimănui pe lumea asta nu îi place să fie minţit. Deşi vorbim aici de o profesie unde
„minţim”. Lucrăm cu aşa-zise neadevăruri pe care actorul, prin ştiinţa lui, le transformă în
cvasiadevăruri ingurgitabile. Repet, nimănui nu-i place să fie minţit! Nici în viaţa de zi cu zi,
nici în teatru şi nici în film lumea nu vrea să fie minţită. Ficţiunea autorului, „minciuna”,
trebuie ridicată de actor de la orizontalitatea literaturii la verticalitatea spectacolului printr-o
adordare verosimilă, autentică, organică, care implică şi impune o bună cunoaştere a
instrumentelor specifice artei actorului şi, implicit, o bună cunoaştere de sine.
Fiinţa psiho-fizică este însăşi instrumentul actorului, pentru violonist instrumentul e
vizibil, capabil de a fi obiectivat, pentru actor lucrurile sunt puțin mai complicate dat fiind
faptul că este una cu instrumentul cu care operează. Exerciţiul pe care îl fac ca actor este să
ajung în condiţia în care mă obiectivez cât pot, subiect fiind, ceea ce fac este organic,
verosimil, autentic, cuvintele sunt ale mele, gesturile sunt ale mele, raporturile sunt precise şi
exacte, atenţia mea funcţionează pe parcursul spectacolului, pentru că în viața de zi cu zi nu
suntem în condiţia de atenţie permanentă. Mintea gândește tot timpul. Suntem tot timpul
între trecut şi viitor, de multe ori eludând prezentul. În spaţiul convenţional teatral trebuie să
fii în permanenţă atent la aici şi acum. Atent 100%. O clipă dacă ai ieșit din convenţie, furat de
suma gândurilor personale, se simte! Ai ieşit din joc. Ori nu e simplu. Nu e simplu să fii
concentrat fie şi 2 minute în spaţiul scenic.
Cercetaţi şi veţi vedea că, într-o discuţie în viaţa reală, capacitatea celuilalt de a
asculta ne creează probleme. Cum, de altfel, şi capacitatea noastră de a-l asculta fără să
judecăm în permanenţă devine problematică. Deficienţa asta vine dintr-o lipsă de cultură a
comunicării şi este una din problemele lumii contemporane...
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Mă întorc şi spun: metoda pe care mă străduiesc să o ţin aproape constă în
dezvoltarea unei atenţii voluntare exhaustive, a unui simţ specific care să mă pună în
condiţia autenticităţii în aşa fel încât convenţionalul, trecut prin filtrul înţelegerii şi-al
abilităţilor profesionale, să fie transformat în ceva credibil şi de înţeles. Să învăţăm studentul
să lucreze ca natura, nu după natură.
D.R: Ascultându-vă, am realizat că cel mai valoros lucru este să poţi trăi în prezent. Şi asta nu e prea
ușor de obţinut. Te găsești în situația în care, ori te fură trecutul cu aducerile aminte activând traume,
melancolii, euforii ori te fură viitorul cu visurile, dorințele, proiecțiile și fricile aferente. Și de cele mai
multe ori uiți să fii, să trăiești în prezent. Și acum, ascultându-vă pe dumneavoastă, am realizat că în
studiul artei actorului studentul – din anul I până în anul V – exersează capacitatea de a trăi în
prezent.
A.T.: Corect! Și trebuie exersată conştient! E un exercițiu care, odată dobândit, trebuie
practicat o viaţă.
D.R.: Există posibilitatea ca studentul să funcționeze acum şi aici în scenă, dar în viața de zi cu zi să
nu reuşească să trăiască în prezent.
A.T.: A trăi în prezent este o abilitate pe care o poate aplica cineva numai dacă îşi propune
acestu lucru. Odată ce o dobândeşte, poate să o facă atât pe scenă cât şi în viaţă – modalitate
funcţională ca realitatea să ni se releve.
D.R: Cu condiția să conştientizeze că face asta.
A.T.: Există un exerciţiu care se numește Ancora în prezent. Totul e informaţie în jurul nostru,
nimic nu tace, totul se mişcă. Vi s-a întâmplat, desigur, să fiţi într-o încăpere unde era un ceas
pe care să-l auziți abia după 20 de minute după ce aţi intrat acolo. Ori, ancora în prezent te
pune în condiţia în care funcţia conştientă de a încerca să percepi realitatea este permanent
activată: ceasul, sunetul pe care îl scoate aparatul de aer condiţionat, un lătrat de câine de
afară, zgomotul unei maşini. Creierul percepe totul. Eu nu percep ceea ce urechea aude decât
dacă îmi îndrept atenţia mea către asta. În spaţiul teatral trebuie să faci acest exerciţiu al
atenţiei permanente şi al relației cu prezentul.
D.R.: Cum se ajunge la procesul de întruchipare? Ce înseamnă a întruchipa?
A.T.: Sper ca până la capătul vieţii mele să reuşesc să sintetizez un lucru simplu. Vedeţi,
caracterul folcloric al poveştii cu „personajul” a prins şi la profesioniști. Și nu e în regulă. De
ce? Pentru că, dacă stăm puțin şi facem exerciţiul raţional şi logic al abordării, o să ne dăm
seama că personajul nu există! Dacă e să vorbim în termeni ontologici nu putem vorbi despre
actor şi personaj. Personajul este produsul minţii, experienţei, imaginaţiei, creativităţii unui
om – dramaturgul. Acesta a pus pe hârtie o poveste ai cărei protagonişti sunt nişte caractere,
personaje. Aceste caractere prind viaţă prin intermediul ştiinţei actorului şi a actorului însuşi
– om viu.

5

Concept vol 12/nr 1/2016
Interview
Lecturăm Hamlet. Hamlet imaginat de mine nu e la fel cu Hamletul imaginat de
altcineva. Cum, de altfel, Hamletul jucat de un actor nu seamănă cu Hamletul jucat de un
altul, ecuația Hamlet rămânând totuşi aceeaşi. Actorul e hardul şi personajul e softul. Am
intrat în pielea personajului! A venit personajul la mine! M-am dus către personaj! Sunt fraze-loc
comun care nu au nimic de-a face cu o abordare profesionistă. Actorul are un anumit potenţial
derivat din componenta naturală, pe care, prin intermediul ecuaţiei personajului şi a componentei
culturale, trebuie să-l actualizeze. Actorul pare a deveni altcineva, se produce transferul de la
identitate la o aparentă alteritate.
PERSONAJUL REIESE! Dacă gândesc corect, voi acționa corect.
Să vă spun o poveste frumoasă, plină de conţinuturi, care îi are protagonişti pe
actorul George Constantin şi pe fiul său, actorul Mihai Constantin. Când era la începutul
carierei, Mihai Constantin a întrebat: „Tată, cum să fiu un actor mare?”. Iar George
Constantin i-a răspuns: „Învaţă bine vorbele!”. Răspunsul acesta mi se pare de un realism de
necontestat. Cu alte cuvinte înseamnă să ştii foarte bine textul, să fii conştient de ce-l spui,
pentru ce-l spui şi atunci „personajul” care acţionează, ei bine, personajul ăsta reiese! Știţi
bine că prima perioadă a anului I este o perioadă de „despecializare”. Pentru că mai toți
studenţii vin în minte cu PERSONAJUL. Redescoperim componenta naturală, despre care
am vorbit, adică ne redescoperim pe noi înşine. După ce parcurgem această etapă, ne oprim
asupra componentei culturale, unde ideile de Concept şi abordare estetică sau stilistică
completează şi întregesc formarea întru o relaţionare justă cu personajul.
Astfel, studenţii au surpriza că, dacă asumă textul prin modul de a gândi al
caracterului, personajului, se petrec lucruri incredibile. Se pornește de la Ce-ar fi să fii Tu cel
care spune textul ăsta? Reacţionează şi acţionează cu Scopul acesta, care nu e al tau, şi ai să vezi că
apare altcineva! Acolo este semnul autenticităţii. Din şapte miliarde de oameni nu există doi
cu aceeași amprentă digitală, cu acelaşi iris ocular sau cu aceeaşi amprentă genetică şi,
implicit, psihologică. De ce să pierd eu şansa de neegalat a autenticităţii, unicităţii şi
irepetabilităţii?
Cel mai greu e de jucat cu animalele şi cu copiii. De ce? Pentru că ei nu au necesitatea
şi nevoia de a-şi pune egoul la bătaie ca să fie apreciaţi. Ei nu „fac frumos!” Funcţionează sub
semnul motivaţiei. Și ce-o să zică lumea despre ei? Nu ştiu şi nu îi interesează! Dar actorul îşi
creează această problemă şi încearcă să întruchipeze Personajul, caracterizând, demonstrând,
cu gândul la ce vor spune ceilalţi, făcându-se astfel vinovat de un discurs orgolios.
D.R.: Idealul dumneavoastră pedagogic este acela de a asista la naşterea actorului unic.
A.T.: Obligatoriu. Cunoaşterea de sine este cheia. Aceasta te pune în condiţia de a descoperi,
de la zi la zi, lucruri noi despre persoana ta. Ori, ce e cel mai viabil? Să urmez un model, să
încerc să fiu ca altcineva sau să fiu eu însumi? Până la urmă adevărata personalitate de aici
derivă. Nimeni nu râde ca tine, nimeni nu priveşte ca tine, nimeni nu mângâie ca tine,
nimeni nu plânge ca tine. Și-atunci, de ce să nu mă duc în profunzimea acestui tip de
6
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atitudine şi să-l cultiv? Decât să imit sau să împrumut, să mă certific pe mine ca persoană sau
personalitate prin ceea ce fac alţii. De asta eu nici nu cred foarte tare în imitarea modelelor.
Pentru că acest lucru ar putea să fie capcana care împiedică propria-ţi dezvoltare. Modelele
sunt importante drept reper. Adică: o personalitate accentuată, un om care a realizat lucruri
importante poate să fie un reper pentru dezvoltarea arhetipului meu.
D.R.: Nu e ușor să îți asumi să fii unic. Dintr-o dată nu semeni cu nimeni, ești pe terenul tău, încă
neumblat, pe care urmează să lași urme. Nu e ușor să îți asumi asta nici ca ființă, nici ca profesionist.
Dar este un ideal pe care mulți și-l doresc a-l împlini.
A.T.: Aş vrea acum să închei paranteza despre personaj spunând că o extraordinară abilitate,
pe care mi-aş dori-o înţeleasă şi posibil de realizat de către actor, este aceea de a transforma.
Dacă actorul, în timpul repetiţiei, reuşeşte să actualizeze potenţialităţi existente, se produce o
transformare reală şi scopul e atins.
D.R.: Care este rolul pedagogului?
A.T.. Cred că rolul şi funcţia pedagogului sunt, într-o covârşitoare măsură, de ghid. Tot
Einstein a spus următorul lucru: toate minţile de pe lumea asta gândesc la fel. Geniul e o
chestiune de timp. Adică, ceea ce o minte aparent genială poate analiza şi soluționa în câteva
minute, o altă minte poate să o facă pe parcursul unei vieţi. Aceleaşi procese se produc în
minţile tuturor oamenilor de pe această planetă. Cu alte cuvinte, geniul este o chestiune de
timp. Încercând să-i induci studentului nevoia de a conştientiza acest lucru, de a vedea ce
procese se produc în relaţionare, în relaţionare cu propria-i interioritate, cu ceilalţi, cu
propriile-i nevoi, ce îl conduce, ce îl animă, ce îl motivează să funcționeze? Ce ne ridică
dimineaţa din pat? Nevoia noastră, a vânătorilor ancestrali de senzații, emoții, de cunoaştere
de sine.
Dacă reuşeşti să îi dai studentului imboldul de a conştientiza aceste lucruri, de a-şi
crea propriul echilibru interior, propria-i autonomie, viaţa vine şi rezolvă de la Sine! Altfel
rişti să-l laşi să existe sub semnul dependenţei. Studentul întreabă: „Aici ce fac? Cum fac?”, iar
profesorul îi spune: „Aici eu cred că ar trebui să...” Și-atunci eu, profesorul, îi dau de ce-ul şi
cum-ul meu. Dar e soluţia mea, nu a lui! L-am împiedicat să exclame „Evrika!”
D.R.: La sfârșitul celor trei ani, în mod ideal, studentul-actor ce are în bagajul lui profesional?
A.T.: Are capacitatea de a transforma convenţia în realitate psihologică credibilă și de
înţeles. Pentru mine, asta e în bagajul lui profesional. De aici încolo poate urma o abordare
stilistică. Poate să perceapă realitatea şi să vadă dincolo de aparenţe – adică are posibilitatea
de a pătrunde dincolo de straturile superficiale ale realităţii.
D.R.: Care este funcția actorului în social?
A.T.: La sfârșitul secolului al XVI-lea Shakespeare a spus că teatrul trebuie să pună oglinda
lumii în față. Această oglindă a vremurilor trebuie să fie nedeformată. Ori, ca să poți întradevăr să percepi din realitate ceea ce e funcţional, important, serios, plin de conţinuturi, e
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nevoie de un tip de abilitate specifică şi de o anumită etică. Artistul, generic, nu vorbim
acuma doar de actor, trebuie să facă asta ţinând cont atât de adevăruri imuabile, binele
necesar, frumosul implicit şi de receptorul căruia, obligatoriu, trebuie să i se adreseze. El este
profesionist în măsura în care reuşeşte să facă asta. Altfel, e amator. Amatorul vrea ca lumea
să fie atentă la el, profesionistul ştie că trebuie să fie atent la lume.
D.R.: Dumneavoastră sunteţi un artist?
A.T.: Nu ştiu! Nici nu mă gândesc la asta! Nu mă preocupă asta! Să vă spun ce mă preocupă
pe mine... Artist? Nu, nu sunt un artist. Și îţi şi spun... indiferent de meseria pe care aş fi
făcut-o, cred că aş fi făcut-o cu dăruire. Satisfacţia derivată totuşi din profesia mea e acea
perioadă a repetiţiilor când uşor-uşor simt că necunoscutul se transformă în ceva palpabil,
cunoscut şi controlabil. Momentul când acel simţ interior îmi spune că lucrurile
funcţionează. Până nu de mult, nu le înţelegeam, creau angoasă şi, deodată, capătă armonie,
coerenţă, viaţă. Aceste momente aduc o satisfacţie pe care nu o pot traduce în cuvinte. Asta
este perioada cea mai frumoasă, când, aparent de nicăieri, vine rezolvarea. Există un moment
de inspiraţie pe care nu-l poți controla. Cert este că trebuie să joci jocul bine. Dacă joc jocul
bine şi fac efortul să aflu ce urmăresc cu el, e corect felul în care procesez, apare un moment
care îţi dă o satisfacție profesională inconfundabilă. Acolo e zona în care încerc să funcţionez.
Aşadar, nu mă interesează neapărat dacă sunt sau nu artist, sunt interesat să fac bine ceea ce
fac, mă interesează condiţia mea de pedagog al acestei profesii pentru că e una dintre cele
mai interesante, fără să exagerez, fără să discriminez – poate crea cunoaştere de sine. E un
domeniu în care această cunoaştere se produce la modul practic. Dacă lumea e într-o
permanentă evoluţie tehnologică, noi, oamenii, nu prea am evoluat din perspectivă
psihologică. E un tărâm al investigaţiei care devine aproape obligatoriu şi acum ştiinţele
moderne încearcă să aducă plus valoare în cunoaşterea omului, în simbioză cu religia. Nu
am venit pe lume cu un manual de utilizare şi asta ne pune în condiţia în care am putea uşoruşor să ne luăm în serios, să înţelegem ce e cu noi, ce rost avem şi să nu umblăm cu corăbii
cu pânzele umflate de vânt şi fără cârmă. Pentru că, de multe ori, asta se întâmplă.
D.R.: Ce înseamnă să reuşeşti în meseria asta?
A.T.: Ecuaţia reuşitei are multe ingrediente: talent, dedicaţie, implicare, seriozitate, exerciţiu,
răbdare, etică, deschidere, generozitate, cum, de altfel, şi oportunitate, noroc, şansă. Şi, nu în
ultimul rând, multă muncă. Dacă toate acestea sunt la purtător, reuşita nu are cum să nu
apară.
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Pedagogul de Arta actorului –
antrenor şi ghid în profesie

prof. univ. dr. Doru Ana
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Dana Rotaru: Cum a fost la începuturi profesorul Doru Ana?
Doru Ana: Ucenicia în practica pedagogică mi-am făcut-o cu profesorii Ion Cojar, Florin
Zamfirescu şi Gelu Colceag. De aceste mari figuri mă leagă experiențe fantastice, de care
m-am bucurat şi pe care le-am îmbrăţişat cu mare respect şi admirație... Apoi mi-am urmat
propriul drum în pedagogie. Am ajuns, astfel, să descopăr că menirea noastră, a profesorilor
de arta actorului, este aceea de a fi antrenori. Nu dăm talent, nu schimbăm caractere, ci
şlefuim datele native ale studenţilor. În asta constă întâlnirea mea cu studenţii: în antrenez, îi
ghidez, le urmăresc evoluţia. Îi duc cât mai aproape de Olimpiadă, dar ... în concurs aleargă
singuri... şi îi pregătesc pentru asta.
D.R.: Care sunt principiile pe care le aplicaţi pedagogia Artei actorului?
D.A.: Primul principiu este, bineînţeles, cel al profesorului Ion Cojar: Arta actorului este un
mod de a gândi. Al doilea principiu ar fi ideea că teatrul este o altă realitate. Această altă realitate
se inspiră din viaţa de zi cu zi, dar nu este viaţă de zi cu zi. Altfel, riscăm să transformăm
firescul în banal, iar adevărul în simplism. Scopul studiului Artei Actorului este întruchiparea.
Însă întruchiparea nu este compoziţie. De exemplu, exeriţiul de anul I – Interviul - este
primul pas spre întruchipare. Informația culturală este un alt pas. Lucrând cu informația
culturală, lucrând la Interviu, încetul cu încetul ajungi la întruchipare, la metamorfozare.
D.R.: În 2007 aţi propuns cursul „Arta actorului în România”, curs pe care îl susțineți în cadrul
UNATC, la Facultatea de Teatru, ciclul Licenţă Arta Actorului.
D.A.: Scopul acestui curs este cunoaşterea, prezervarea şi transmiterea principiilor profesiei
noastre, aşa cum au practicat-o mari nume ale scenei românești (de la Grigore Vasiliu-Birlic,
la Ion Lucian, Radu Beligan, George Constantin). Ceea ce este valoros la acest curs este că, pe
lângă informaţiile teoretice profesionale, studenţii au ocazia să vizioneze (acolo unde tehnica
a imortalizat opera) secvenţe din filme sau spectacole de teatru cu mari actori români, dar şi
străini (Charlie Chaplin, Stanley Laurel, Oliver Hardy, etc.), să înveţe din marea lor artă.
D.R.: Tot în 2007 aţi pus în scenă „O scrisoare pierdută”. Vorbiți-ne despre acest spectacol!
D.A.: În ultima vreme aud tot mai des spunându-se: „Vorba lui Caragiale: Eu cu cine
votez?”... Ei bine, e foarte multă dramă în această replică, cum e în întreaga piesă, de altfel!
Eu am plecat de la premisa că autorul e contemporanul nostru. Aşa că am folosit telefoane
mobile, laptopuri, uşi care se deschid cu cartelă, mobilă modernă. Ideea scenografei Nina
Burmuşilă este senzaţională! Toată acţinea se întâmplă într-o casă veche (devenită sediul
noilor oameni politici) în care toate tablourile de pe pereţi au fost smulse – adică, la temelia a
ceva profund şi cu tradiţie am venit noi, băieţii tineri... De aceea mi-am dorit ca distribuţia să
fie tânără şi i-am distribuit pe Gigi Ifrim, Vlad Zamfirescu, Marius Florea Vizante – foarte
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tineri atunci. În spectacol, ei sunt lupii tineri din politica românească şi sunt mai răi, mai
odioşi şi mai feroce decât cei bătrâni.
Am plecat de la ideea că, după revoluție, în acest orăşel de munte, unul a pus mâna pe toate
resursele – ăsta e Trahanache, altul, din aceeași echipă, Farfuridi, este mereu dus de nas şi
crede că are puterea, dar este doar o marionetă. Iar al treilea personaj – Cetățeanul turmentat
– este un fel de Dincă Păcintarul care apare peste tot, susţinând că el a fost la revoluţie, iar
„băieţii” i-au dat un boutique şi l-au făcut şi şeful galeriei de fotbal din orașul respectiv. ,,Eu,
până să nu fiu apropitar, am lucrat la Poştă”, zice Cetăţeanul care este tot timpul turmentat,
iar în spectacolul meu poartă la gât fular cu Steaua, dar şi cu Dinamo şi cu Pandurii TârguJiu. El este ca românul: imparțial!
Tipătescu este tânărul indolent şi lipsit de ambiţii politice, ajuns într-un oraş de provincie...
El nu este lipsit de calităţi. De altfel, ei toţi nu sunt mitocani, nu sunt mahalagii, ci au şcoală
şi sunt bine îmbrăcaţi... Ghinionul lui Tipătescu este că o întâlneşte pe Zoe şi rămâne aici. Și
aşa anii îi trec, nu mai are ambiţii, nu mai are putere, îi convine să fie la mâna lui
Trahanache. Trahanache ştie de relaţia lui cu nevastă-sa, Zoe, dar pe el nu îl interesează asta,
pe el îl interesează forţa politică, îl interesează să conducă judeţul prin Tipătescu. Deşi
Trahanache – bogat şi foarte influent – poate avea orice femeie, o preferă pe Zoe pentru că... e
un trofeu – arată foarte bine. Zoe nu e deloc femeia care hotărăşte destinele județului – şi asta
e şi o chestiune de istorie a spectacolului românesc – toată această imagine despre Zoe s-a
creat din cauza sau datorită marii actriţe Elvira Godeanu. Foarte voluntară, cu un glas ca al
doamnei Olga Tudorache, a creat imaginea unei stăpâne. Ori, cred eu, textul autorului nu
duce în această direcţie! Zoe spune tot timpul: „EU n-aş noi să mă răzbuni, eu aş dori să mă
scapi! Dacă nimicurile tale politice le pui mai presus decât viaţa mea”… În cele din urmă,
când spune: „Caţavencu poate fi la fel de bine deputat ca oricare
altul”, are dreptate! Ajunge să avem imaginea celor din
parlament care butonează telefoane sau laptopuri, pierzându-şi
timpul pe diferite site-uri... Când spune că poate fi la fel de bun
ca oricare altul nu o face pentru că îl protejează pe Cațavencu,
nici pomeneală! Ea nu vrea să apară în Evenimentul zilei sau în
Caţavencu! Toată lumea în spectacolul meu citeşte Caţavencii!
Zoe vrea doar să fie lăsată în pace, vrea să îşi trăiască viaţa aşa
cum e!
Propunerea mea scenică are ca fundament textul lui Caragiale.
Nu am făcut invenţii regizorale. Am respectat adevăruri
româneşti perene: de exemplu, în Zoe se regăsesc toate femeile
mediatizate la noi în presa de cancan sau la diverse televiziuni.
În spectacolul meu, Daniela Nane vine încărcată de la shopping
cu sacoşe de cadouri pentru Trahanache şi Tipătescu. Ea le
cumpără amândurora acelaşi model pe pulover, doar mărimile
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sunt diferite! Ea îi iubeşte pe amândoi şi nu vrea să renunţe la niciunul.
Pristanda reprezintă serviciile secrete, ştie tot ce mișcă, înregistrează tot.
Caţavencu este tipul odios, ziarist, avocat, întruchipează pe toţi ziariştii din ziua de azi, de la
cel mai mic la cel mai mare, din păcate, iar
negocierea dintre el şi Tipătescu se petrece cu
telefoanele pe masă, cu bateria scoasă!
Lovitura cea mare este apariţia lui
Dandanache – Marius Vizante – care nu este nici
bătrân, nici decrepit, nu! Dandanache este băiatul
unui om politic preocupat de soarta fiului care îşi
pierde vremea prin cluburile de pe litoral. Aşa că îl
ia tăticu’ de o aripă şi îl aduce aici, într-un orăşel de
munte, unde i-a depus candidatura. Și-atunci...
apare un tip bronzat, cu ochelarii de soare pe nas,
care îi încurcă pentru că e total dezinteresat.
Singurul lucru care îl interesează sunt picioarele lui
Zoe! De aceea îi şi confundă pe toți, numindu-i
prezident sau prefect...
D.R.: Cum a fost primit spectacolul?
D.A.: A avut şi cronici foarte bune şi cronici proaste.
E adevărat că eu nu am făcut un spectacol cu efecte
regizorale. Totul a pornit cu multă vreme în urmă. Mă interesează Caragiale de când mă știu!
L-am lucrat cu studenții mei la clasă. Am lucrat câteva scene pentru un examen de-al lor.
Domnul Cojar mi-a spus că aştepta de multă vreme să vadă o montare modernă a lui
Caragiale şi că nu se aştepta ca din partea unui actor să vină cea mai excepţională propunere
de modernizare a marelui dramaturg. De altfel, mi-am susţinut teza de doctorat cu O
scrisoare pierdută... Tot domnul Cojar mi-a propus să pun spectacolul la Casandra – ceea ce
am şi făcut cu generaţia lui Alexandru Unguru, Florin Lăzătescu, Ana Donosă. Ducu Darie a
văzut montarea de la Casandra şi m-a întrebat dacă mă încumet să pun spectacolul la
Bulandra. Am crezut, iniţial, că vrea să adaptez spectacolul cu studenţii, la Bulandra. Ei bine,
nu! Mi-a propus să îl fac cu colegii mei, actorii Bulandrei. Am fost onorat şi responsabilizat
de această propunere. Mai ales că în istoria Teatrului Bulandra există o Scrisoare impecabil
pusă în scenă de maestrul Ciulei. Am dat premiera în 2007.
D.R.: Ați semnat, în 2015, regia unui spectacol de licenţă ce s-a jucat la Sala Ion Cojar a UNATC de
la Palatului Copiilor. De altfel, echipa dumneavoastră de profesori a scos nu mai puțin de patru
spectacole de absolvire. Vorbiţi-mi despre spectacolul pus în scenă de dumneavostră!
D.A.: Am făcut spectacolul Amintiri de Alexei Arbuzov cu studenţii mei care au absolvit în
vara trecută. Și asta mă bucură enorm! Îi simt atât de apropiaţi pe studenții mei. Publicul se
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bucură de acest spectacol, ei se bucură de fiecare reprezentaţie. Domnul Ion Besoiu a venit să
vadă spectacolul – domnia sa a jucat pe vremuri Volodea din Amintiri – şi mi-a declarat că
i-am făcut o imensă bucurie cu acest spectacol.
D.R.: Așadar, „Amintiri” este o bucurie!
D.A.: Până la urmă, despre asta este vorba!
D.R.: Să vorbim despre serialul Umbre și despre rolul de aici!
D.A.: Umbre este una din bucuriile recente. Ca orice om, am şi eu viciile mele... şi urmăresc
multe din serialele străine care apar pe piață: Atlantic City, Games of Thrones, Roma, Camarazi
de război, Scandal, Dinastia Tudorilor, House of Cards, Homeland şi multe altele... sunt, ca să zic
aşa, virusat! În contextul ăsta, e o bucurie să joci într-un serial unde apare sigla HBO.
Echipa care s-a creat e foarte frumoasă... m-am întâlnit la filmări cu oameni cu care am lucrat
la MediaPro... Apoi, scenariul m-a atras în mod special... Sigur că, până să fac parte din acest
minunat proiect, a durat ceva! Să nu îţi închipui că am primit scenariul şi că m-a sunat Igor
Cobileanski să îmi spună: „Gata, domnule, joci!”. Nu! A fost un casting foarte greu, de lungă
durată. Fiecare probă pe care o dădeam era cu altă şi altă scenă... La un moment dat, la
ultima scenă, am şi întrebat: „Dar sezonul II l-ați scris, că eu pe I l-am terminat de când dau
probe!”... A fost o concurenţă serioasă, cu colegi foarte buni. Şansa mea este că regizorul şi
echipa lui m-au ales pe mine. Cu ocazia asta mi-am schimbat look-ul şi îmi place şi asta. Iar
personajul meu...
D.R.: Vorbiți-mi despre personajul dumneavoastră!
D.A.: Căpitanu’ este un fost ofiţer de securitate care intră în lumea interlopă şi care începe să
îşi facă afacerea lui: recuperări, service-uri... şi are o problemă – băiatul lui – care nu îi calcă
pe urme! Dacă e să fac o mărturisire – eu cred că toţi actorii au, conştient sau inconştient, un
model. Unii se uită spre De Niro, Pacino, Edward Norton... Actorul pe care l-am adorat tot
timpul şi de care m-am simţit
apropiat, am simțit că aş juca rolurile
pe care le-a jucat el, fiind similar ca
structură, a fost un mare actor italian:
Alberto Sordi. Ei bine, la Alberto
Sordi era această combinație – râsulplânsul. Majoritatea rolurilor pe care
le-a făcut el au fost în cheia asta.
Iubesc personajele astea...
Îmi aduc aminte de Tatăl din
Tacâmuri de pui – un mare spectacol
în regia lui Gelu Colceag. Tatăl era şi
odios, dar avea şi un haz nebun, era
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şi fermecător şi periculos. Asta e o zonă care mie îmi place foarte tare. Căpitanu’, iarăşi, este
un personaj din zona asta – şi asta îmi place la el. E calm, blând, pare că e tot timpul
înţelegător, dar odată elimină pe oricine se interpune planurilor lui. Cu Pepe – Şerban Pavlu,
partenerul meu din film – colaborez foarte bine. De altfel, îl cunosc foarte bine, doar l-am
distribuit în Scrisoarea mea. Am colaborat excelent cu regizorul Igor Cobileanschi şi cu
scenaristul filmului – Bogdan Mirică.
D.R.: Dacă am vorbit despre serial, să vorbim puțin și despre filmele dumneavostră! Sunteți foarte
prezent în filmele românești!
D.A.: Am mai făcut un film cu Miruna Lăzărescu, aflată la debut. Este vorba despre La drum
cu tata. Este o coproducţie. Joc un ofițer de securitate uns cu toate alifiile! Filmul, aflat acum
în post-producţie, se referă la perioada României din august 1968. M-am bucurat cu ocazia
filmărilor să joc cu colegul meu de la Bulandra, actualmente profesor la şcoala lui David
Esrig din Germania – Ovidiu Schumacher, actor şi mare profesor al şcolii noastre!
D.R.: Câte filme ați făcut până acum?
D.A.: Vreo 40. Am făcut rolişoare. E adevărat: cariera mea de actor de film a căpătat o mai
mare vigoare odată cu noul val de regizori. De altfel, am jucat în multe filme de debut
regizoral – cu Miruna Lăzărescu sunt la al nouălea film de debut – am jucat la Cristi Puiu,
apoi la Cristi Mungiu, la Bobby Păunescu, Florin Piersic jr., Andrei Gruzsniczki, Gabi Achim,
Tudor Jurgiu, Doru Niţescu. Eu mă simt foarte bine şi am căpătat bucurie să joc cu ei.
Însă, port cu mine şi o dramă şi o tristețe. Eu, în anii ’90, aveam 39 de ani. Din 1990 şi până în
2000 s-au făcut atât de puţine filme... Chiar şi atunci am fost un norocos că am jucat la
Pintilie, Mărgineanu, Blaier... dar aş fi putut juca mult... Cine îmi mai dă mie înapoi cei 10
ani?... Am mai făcut un film cu Bobby Păunescu care a avut premiera la Los Angeles. Dacă
nu aş fi avut spectacole programate în perioada premierei, aş fi fost şi eu acolo, luând masa
cu Robert Redford.
D.R.: Și nu le puteați reprograma?
D.A.: Niciodată! Niciodată nu am făcut asta! Cum adică? Nişte oameni cumpără bilet să vină
la teatru şi eu să nu fiu acolo? Eu nu m-am dus la nunţi, botezuri, înmormântări... la ora
două mi-am înmormântat fetiţa şi seara am jucat... Pentru că vin oamenii la teatru! Cum
spune Sebastian în Jocul de-a vacanța? „Fiecare bucurie am plătit-o cu trei renunţări”...
D.R.: Așadar, aveți mai mult de 40 de filme în portofoliu!
D.A.: Cred că da!
D.R.: În teatru câte roluri aveți?
D.A.: Vreo 70! Am jucat teatru! Mult, variat şi plăcut!
D.R.: Ce vă doriţi să jucaţi acum în teatru? Regele Lear, poate?
15

Concept vol 12/nr 1/2016
Interview
D.A.: Asta îmi aminteşte de un spectacol drag mie: Stalin şi bufonul, pus în scenă de Ion Cojar
la Teatrul Evreiesc. Acolo îl jucam pe Stalin. Piesa începe așa: Stalin dă ordin să fie adus
directorul Teatrului Evreiesc din Moscova – Zagăr – chiar în seara în care a avut premiera cu
spectacolul Regele Lear. Stalin întreabă: „De ce Regele Lear?”. Directorul răspunde: „Pentru că
este un rol cu greutate pentru orice actor şi un spectacol important pentru orice teatru”...
Stalin replică, la rândul său: „Nu cumva pentru că vorbește despre destrămarea unui
imperiu? Te-ai gândit cum a fost făcut acest imperiu? Cum era regele Lear la tinereţe? Pe câţi
a trebuit să omoare ca să îşi facă imperiul?” Senzaţională piesa! Aşa că da, poate că te
gândeşti, ca actor, să joci Lear într-o zi! Mi-aş fi dorit nişte roluri în viaţa mea profesională...
Eu m-am îndrăgostit de meseria asta de copil, când îl învățam pe de rost pe Caragiale. Și cum
e viața asta! Până la 50 de ani nu am fost distribuit în Caragiale! Niciodată până la 50 de ani!
Aveam o apariţie, e adevărat, la doamna Sorana Coroamă, îl făceam pe Ţircădău... dar atât!
Mi-a făcut o apariţie specială în spectacolul dumneaei deoarece îşi dorea foarte tare să joc
acolo. Îşi dorise să joc Chiriac, dar echipa de actori de la vremea aceea – erau nume mari
acolo – a fost reticentă în ce mă priveşte – eram tânăr, rolul era greu, s-au temut că nu voi
putea susţine. Deşi regizoarea avea încredere în mine...
Revenind, îi datorez lui Caragiale cine sunt azi ca actor. Așteptarea a meritat: am
făcut Jupân Dumitrache, apoi Trahanache, apoi Pampon... Sigur că visam să joc Saru-Sineşti
din Jocul ielelor de Camil Petrescu... Mie îmi place foarte mult dramaturgia românească... Miar fi plăcut să joc Alexandru Manea din Visul unei nopți de iarnă de Tudor Mușatescu, apoi
mi-ar fi plăcut să joc Satin din Azilul de noapte al lui Gorki...
Ca actor vrei întotdeauna să intri în competiţie cu marii actori. Am o poveste foarte frumoasă
despre Dem Rădulescu. Ne-a povestit că a văzut într-o seară un film cu Peter O’Toole. Şi
zicea: „Dragă, am văzut aseară filmul! După aceea m-am aşezat la birou şi i-am scris
domnului Beligan – directorul de atunci al Naţionalului
– următoarele: ,,Subsemnatul, Dumitru Rădulescu, îmi dau
demisia din teatru”. Dimineaţă veneam spre teatru,
hotărât să îmi depun demisia, când mă întâlnesc cu
actorul (nu-i dau numele) şi... AM RUPT-O!”.
Câteodată, seara, când ies de la Căsătoria sau de la Ţarul
Ivan... şi asta mi se întâmplă mai acut acum, când sunt în
jurul vârstei de 60 de ani... ies pe stradă şi un cuplu îmi
spune: „Vă mulţumim pentru spectacolul din seara
asta!”… Asta mă împlineşte cel de mult!
Mi-am ales drumul ăsta şi merg pe el până la
capăt! Amza Pelea, un colos al teatrului şi filmului
românesc, mi-a spus când eram tânăr: „Băiete, ai grijă!
Mergi pe drumul ăsta până la capăt! Nu te opri nici de
bucurie că ai luat un rol mare sau un premiu, nici de
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deznădejde sau de depresie că nu te mai distribuie nimeni! Mergi până la capăt!”
Vreau să mai spun ceva! Sunt în continuare îngrozitor de dezamăgit, ba chiar
încrâncenat, aş putea să spun, pentru că nu m-am aşteptat ca după 1989 clasa politică să fie
atât de dezinteresată de cultură! Nu s-a făcut film, nu s-au construit clădiri noi de teatru, iar
teatrele vechi au dificultăţi mari!
D.R.: S-a construit un teatru: Teatrul de
Operetă și Musical ,,Ion Dacian”. A avut
inaugurarea pe 24 ianuarie 2015.
D.A.: Excelent! Dar e vorba de o singură
sală nouă de teatru de la revoluție
încoace! Și-apoi, salariile actorilor din
ţara asta sunt la jumătate din cât erau
înainte de revoluție... Foarte puţine
spectacole de pe scenele româneşti se
pot măsura cu marile spectacole de
dinainte de revoluție... Dacă vrei să
enumeri cinci mari spectacole care se
joacă acum, stai ceva să te gândeşti! Pe
când, dacă e să vorbim de mari spectacole românești de dinainte de revoluție, îmi vin imediat
în minte Dimineaţa pierdută de la Bulandra, Hamlet, Azilul de noapte, Elisabeta, Maestrul şi
Margareta, Să îmbrăcăm pe cei goi, Richard-ul lui Măniuţiu... Pe vremea aceea se investea în
cultură! Ce bugete se învârt în ţara asta şi ce salarii au debutanții în teatru? Nu se investeşte
în cultură! Și sălile sunt pline! Eu n-aş putea să fiu director de teatru pentru că nu pot fi
director peste nişte oameni aleşi de Dumnezeu şi să le ofer între 800 şi 1500 de lei pe lună! Ca
să nu mai vorbim despre personalul tehnic, care este foarte important într-un teatru şi este şi
mai prost plătit.
Eu am trăit jumătate de viaţă şi de carieră înainte de revoluţie şi încă o jumătate de
atunci încoace! Am fost 7 zile pe străzile Bucurrştiului cu arma în mână, cum s-ar zice, în
decembrie 1989 pentru ce? Să vină clasa asta politică şi să ticăloşească ţara asta? Îmi amintesc
de o premieră la Patria când veneau actorii, de la artiştii emeriţi ai poporului până la
studenţii-actori, şi partidul, în frunte cu Gheorghiu-Dej, se lipeau de pereţi pentru că treceau
pe lângă ei artiştii români! Acum suntem democraţi şi pretindem că avem cultură!
D.R.: În prezent, lucraţi la o nouă carte. Despre ce e vorba?
D.A.: Este o carte de amintiri. Sunt amintirile unui actor care a servit şi încă serveşte scena cu
respect, cu iubire pentru profesie şi pentru colegii de breaslă. El este un actor care a jucat
doar câteva roluri principale. Cariera lui s-a construit pe roluri secundare! Dar a slujit teatrul
fără crâcnire! Marea profesoară şi actriţă Olga Tudorache i-a spus: „Sfatul meu este să joci tot
ce ţi se oferă! Să nu refuzi niciodată nimic!”. Și a ascultat-o!
17

Concept vol 12/nr 1/2016

Interview

Actorul sau devenirea întru fiinţă

prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
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Dana Rotaru: Se împlinesc 42 de ani de când lucrați cu studenții-actori. Cum au fost acești ani în
pedagogia artei actorului?
Florin Zamfirescu: Acționez în şcoală din anul 1974. Am absolvit facultatea în 1971. După ce
mi-am făcut stagiatura la Târgu-Mureș, am venit la Teatrul Giuleşti şi domnul Cotescu m-a
întrebat într-o zi: ,,Dragă, nu te-ai gândit să predai?” „Ce să fac?” „Să predai!” „Ce să
predau?” „Hai prin şcoală!”...
Îmi amintesc prima mea zi în şcoală ca profesor. Mă duce la etajul IV – acolo lucra
Zoe Anghel Stanca cu o grupă de studenți – mă împinge în clasă şi zice: „Vă prezint pe noul
dumneavoastră asistent”. Până să mă dezmeticesc eu, domnul Cotescu ieşise deja. Doamna
Zoe Stanca m-a îmbrățișat şi mi-a zis: „Bine ai venit, Florine! Mâine plec la Brăila să pun o
piesă, așa că ai sosit la fix!”
M-am trezit de a doua zi cu o grupă 12 studenți – câțiva mai în vârstă ca mine – unii
dăduseră admitere odată cu mine şi picaseră... Eu aveam 24 de ani. Mi-am zis: ia să văd dacă
pot şi dacă-mi place! Am început să lucrez cu ei şi, spre marea mea bucurie, am văzut că pot
şi am văzut că-mi place... Când s-a întors doamna Zoe Stanca a vizionat materialele pentru
examen şi mi-a zis: „N-am nicio modificare!” A fost un început bun. Am avut norocul să-mi
încep cariera pedagogică cu o grupă care era deja în anul III. Când au trecut la Casandra l-am
rugat pe domnul Cotescu să mă trimită la anul I. Voiam să o iau cu Abc-ul. Domnul Cotescu
a zis că nu-i nicio problemă şi să trec pe la casierie să îmi ridic banii. „Ce bani?” „Banii pe
munca depusă!”... Asta a fost aşa o surpriză! Mie nu îmi trecuse prin cap nicio secundă că
aveam să fiu remunerat pentru munca mea cu studenţii.
D.R.: Ce este profesoratul pentru dumneavoastră?
F.Z.: Încă de la început m-a atras atât de mult încât dintr-o corvoadă a devenit o plăcere.
Corvoadă în sensul că eu am jucat foarte mult în teatru: aveam repetiţii de la 10 la 14 şi
spectacole seara – câte patru-cinci pe săptămână. În pauza dintre repetiţii şi spectacole eu
veneam la şcoală şi lucram cu studenţii. Asta a fost viața mea. Am descoperit la un moment
dat – eram la Botoșani – că sunt zece ani de când am absolvit şi nu am avut niciun concediu.
Am fost un privilegiat, am fost un norocos pentru că am avut tot timpul de lucru. Eram luat
în filme, nici nu înțelegeam bine de ce mă luau – nu aveam relaţii particulare cu regizorii care
mă distribuiau, nu făceam parte din nicio gaşcă de artişti... Știu doar că eu nu am refuzat să
muncesc şi să-mi fac meseria. Niciodată. Am filmat chiar şi două filme în paralel. Am jucat la
Tatos şi la Veroiu în același timp. Mere roşii se filma la Râmnicu-Vâlcea şi Dincolo de pod se
turna la Sighişoara. Pe vremea aia aveam mobră. Aşa că am făcut naveta zilnic pentru că nu
puteam să renunţ la niciunul dintre filme. În altă vară am turnat patru filme: Rămân cu tine
(al lui Ginel Cornea), Pădurea nebună (al lui Corjos), Năpasta (al lui Alexa Visarion) şi Un
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echipaj pentru Singapore (al lui Nicu Stan). Nu m-am cruțat niciodată, nu am putut să renunț la
niciun proiect.
La primul meu contract de film – a fost Tatăl risipitor (în regia lui Adrian
Petringenaru) şi jucam rolul principal alături de Toma Caragiu, Gheorghe Dinică, Mircea
Albulescu, Poldi Bălănuță, Ernest Maftei – am semnat fără să citesc contractul. Am o carieră
cinematografică, cu toate astea niciodată nu am discutat suma pentru care eu mă duc să
lucrez. Am turnat de curând la Emanuel Pârvu care mi-a zis (râde): „Dacă vreți, vin să vă tai
iarba din grădină, că bani nu am!” Am făcut filmul pentru că mi-a plăcut. Niciodată nu am
lucrat pentru bani, iar când am refuzat proiecte – că s-a întâmplat să mai şi refuz – am
refuzat pentru că nu mi-a plăcut scenariul, pentru că nu am crezut îndeajuns în filmul care
mi se propunea. Mi se întâmplă să mă întrebe câte un regizor: „Vii să joci la mine în film?”.
Întotdeauna le-am răspuns: „Dacă tu crezi că ai nevoie de mine, vin. Dar să crezi tu că de
mine ai nevoie. De mine şi nu de altcineva.” Nu contează dacă e rol principal sau secundar.
La Mircea Daneliuc am avut o zi de filmare, în filmul Iacob. Și acum primesc felicitări pentru
rolul din Iacob.
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Banii pe care îi primești ca actor te situează pe o scară a box-office-ului totuşi.
Eu am iubit şi iubesc meseria asta şi aş vrea să spun câteva lucruri în care cred: interesul
pentru bani este distrugător pentru un actor. Adică, eu cred că dacă tu îţi faci treaba cu
onestitate şi dacă ai şi norocul unei brume de talent, banii vor veni. Sigur, că nu te dau afară
din casă – eu am 65 sau 70 de filme în care am jucat; dacă mă năşteam la Hollywood stăteam
altfel de vorbă acum... în vila mea, pe malul oceanului... Condiția unui actor, ca să aibă
succes şi să poată trăi din meseria lui, este să-şi facă meseria onest şi să ia aminte la o
sintagmă în care cred şi pe care am spus-o întotdeauna studenților: Caracterul strică talentul.
Sunt oameni care consideră că, pentru a fi ei înalţi, trebuie să îi coboare pe cei din jur.
După ce fac asta îşi zic: „Uite, sunt cel mai înalt!” Se autopăcălesc. Caracterul îţi strică relaţia
cu partenerii de scenă. Ori actoria este o meserie colectivă. A crea o atmosferă distructivă,
tensionată, recalcitrantă la muncă, la repetiţii, la filmări... toate acestea te izolează de grup, te
îndepărtează, chiar te elimină din grup. Aşadar, nu fac pledoarie pentru talent, pentru că
asta e de la sine înţeles, e ca o axiomă, ai sau n-ai talent. Întotdeauna te selecţionează o
echipă. La început te selecţionează o echipă de profesori la admitere, mai apoi te selecţionezi
tu prin ce faci. Una din treptele devenirii este: cum este primit şi privit din afară ceea ce tu
oferi. Dacă îţi este respins ceea ce tu oferi şi ajungi să gândești că lumea are ceva cu tine, te
păcălești singur. Lumea nu are nimic cu nimeni. Uitaţi-vă în jur: când cineva oferă ceva de
calitate toţi sar să-l îmbrăţişeze, fiindcă arta adevărată generează bucurie. Numai arta
scremută, numai arta sofisticată generează reacţii de împotrivire. Lumea nu are nimic cu
tine. Când ştii să pui lucrurile în matca lor şi să judeci corect o situație, atunci te poţi
caracteriza ca un om de calitate, un om de care lumea are nevoie, colectivul de colegi are
nevoie, publicul are nevoie. De un om viu, poate ciudat, poate contorsionat, dar viu, deschis
celorlalți.
D.R.: Care sunt calitățile pe care trebuie să şi le cultive un actor care se vrea funcțional, dorit,
vandabil?
F.Z.: Pe lângă talentul pe care trebuie să ţi-l descoperi, cultivi, întreţii, trebuie să ai cu
adevărat pasiune pentru această meserie. Asta însemnează să îţi faci meseria nu pentru că te
încordezi şi ai voinţă, ci pentru că te fascinează. Pentru mine artiştii care au hobby-uri sunt
artişti care se dau de gol! Când ai un hobby înseamnă că abia aștepţi să termini serviciul pe
care îl faci ca să ai timp de hobby-ul care te face fericit. În momentul în care un artist are un
hobby se dă de gol că a nimerit din greşeală în meseria lui. Dar nu ca talent se dă de gol, ca
pasiune! Pasiunea e altceva: o ai sau n-o ai. Eu am întâlnit oameni în viaţa particulară despre
care am gândit: „Ăsta ajungea mare actor!” Și l-am întrebat pe câte unul: „De ce nu te-ai
făcut, domnule, actor?” „Pentru că nu mi-a plăcut aşa ceva!”... Aşadar, omul talent avea, dar
nu avea pasiune pentru această meserie. Ştiu oameni în meseria noastră care au mult talent,
dar nu au pasiune şi care sunt depăşiţi de cei care au pasiune şi mai puțin talent. Pentru că
talentul are gradele lui.
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D.R.: Pasiunea nu are grade?
F.Z.: Pasiunea înseamnă fascinaţie. Pentru un rol, pentru o scenă, pentru o secvență pe care o
filmezi. Nu poţi să vrei să ai pasiune. O ai sau n-o ai! Eu unul ştiu că toată viaţa mea am fost
pasionat de meseria asta. Încă de copil mi-am făcut un caiet cu notiţe la lecturile pe care le
făceam despre viața marilor actori. Când eram în clasa a IX am inventat Supramarioneta lui
Gordon Craig. Nu auzisem despre studiile lui Craig şi credeam că eu am descoperit primul
Supramarioneta. Mă gândeam atunci la o carcasă uriaşă făcută din butaforie. În interiorul ei
să fie actorul – mult mai mic – el să fie sufletul acelei carcase. Când am citit mai târziu despre
Supramarionetă am fost atât de surprins! Pasiunea pentru meseria asta m-a urmărit toată
viaţa. M-a terorizat, chiar. Pot să îţi spun acum: am avut trei divorţuri. Niciunul dintre ele nu
m-a dat peste cap în aşa măsură încât să-mi ratez măcar o parte a carierei. Nu am amestecat
niciodată meseria cu viaţa particulară. Şi mai cred că divorţurile mele s-au produs din cauza
opţiunilor mele profesionale. Am noroc, cu toate astea, că am copii, nepoţi...
D.R.: De unde vă luați energia pentru a vă consuma pasiunea?
F.Z.: Mă pasionează meseria asta de
la 6 ani, de când recitam în public
poezii călimăneştenilor. Mama este
aceea care mi-a insuflat iubirea
pentru poezie şi pentru actorie. Ea a
avut un învăţător pasionat de teatru.
Acesta le-a spus bunicilor mei: „Fata
asta are talent, ar trebui să se facă
actriță”. Bunicul – preot – a zis: „Ce să
se facă!?!”... Aşa că mama a rămas cu
pasiunea ei, pe care a cultivat-o totuşi
mai apoi. A jucat teatru de amatori la
căminul cultural unde tata – învăţător
– era director. Mă identific cu această
pasiune a ei - devenită a mea încă de
la o vârstă fragedă – şi nu-mi pun
problema de unde îmi iau energie pentru a-mi pune în practică pasiunea.
D.R.: Cum definiți relația dumneavoastră cu studenții-actori?
F.Z.: Eu cred că rolul unui profesor de actorie este rolul unui grădinar, iar nu al unui arhitect.
Să mă explic: arhitectul (vezi regizorul) ia materiale din toate părțile, îşi ia lemnul gata făcut,
de calitate, îşi ia fierul, oţelul, sticla şi construieşte clădirea lui (aşa cum regizorul
construieşte spectacolul lui). Rolul grădinarului este să producă planta, să crească lemnul cel
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mai bun. Profesorul este grădinar, nu arhitect. Trebuie să se ocupe de fiecare plantă în parte.
Și trebuie să îi ofere îngrijirea cea mai potrivită fiecărei plante.
Un profesor trebuie să aibă grijă de studentul lui, de sufletul lui, de viaţa lui
interioară, de preocupările, lecturile, cultura lui. Profesorul de actorie este, în mare parte,
mentor, antrenor sau, cum îmi place mie să spun, grădinar. Oricum am defini relaţiile şi rolul
profesorului în interacțiunea sa cu studenţii-actori, caracterul fiecărui paricipant este esențial
în această desfăşurare.
D.R.: Cum sunt căderile în meseria asta?
F.Z.: Foarte dureroase. Din fericire pentru mine, eu nu am început cu nişte căderi. Am colegi,
de exemplu, care au dat admitere şi nu au intrat din prima. Unii au intrat abia a treia sau a
cincea oară. Eu nu știu dacă rezistam la acest tip de cădere. Apoi, am debutat cu roluri bune
şi asta mi-a dat încredere, mi-a deschis un drum bun înainte. Şi, mai târziu...
D.R.: Ați avut şi căderi?
F.Z.: Am avut. Am ajuns chiar şi la psihiatru.
D.R.: Din cauza unui rol?
F.Z.: Da, din cauza unui rol. Nu puteam să dorm noaptea. Dar, uşor-uşor mi-am revenit.
Apoi, mai sunt şi cazuri în care spectacolul este o cădere, dar nu ai încotro şi trebuie să joci,
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reprezentaţii, ca să se scoată investiţiile.
Atunci am realizat că, în teatru, important
este nu neapărat să faci ceea ce îţi place, ci să îţi
placă ceea ce faci.

Interview

D.R.: Sunteți un actor mare?
F.Z.: Nu. Sunt actor, dar nu am ştiut cât de
tare mă irită să fiu oprit pe stradă,
recunoscut şi, eventual, să mi se ceară să
dau autografe – dau foarte rar autografe şi
atunci când o fac le dau autografe copiilor –
sau să fac poze cu fanii. Recunosc, nu-mi
place.
Apoi, actor mare pentru mine este
un actor la care mă uit ca la Dumnezeu – Al
Pacino, Lawrence Olivier, Peter O’Toole,
Gheorghe Dinică (cu care am jucat mult), Ştefan Mihăilescu-Brăila (este cel mai mare actor cu
care am jucat vreodată) sunt astfel de actori, pentru mine. Nu mi-am luat niciodată model
vreun actor fiindcă atunci când ai un model, rişti să vrei să fii ca el. Am descoperit că valoarea
mea constă în a fi ca mine şi că, dacă aş fi încercat să fiu ca George Constantin sau ca Ştefan
Iordache, mai bine mă lăsam de meserie! Aceştia sunt câţiva uriași actori la care mă uitam şi
mă bucuram.
Aşa că nu cred că sunt un actor mare. Cred că, fără să îmi propun, fără să aleg
drumul, eu sunt un om care despică firul în patru, un om preocupat de meserie – am scos
volumul Actorie sau Magie şi abia acum e aproape gata din punctul meu de vedere, deşi a
văzut lumina tiparului de câţiva ani buni. Cred că locul meu cam pe aici este, sunt un
„scormonitor” pentru că, de fapt, de fiecare dată când am apărut pe vreun ecran sau pe scenă
scopul meu n-a fost să te bucur pe tine, ci a fost să caut, spre interesul şi spre curiozitatea
mea, spre bucuria mea. După o vreme am descoperit că marii creatori nu au creat niciodată
pentru bucuria maselor, s-au închis în ei şi au lucrat pentru că aveau arderile lor proprii. Pe
mine mă interesează mult mai mult devenirea întru fiinţă. Cred în viaţa de dincolo, cred că
avem un rost pe pământ şi că viaţa nu e absurdă şi mai cred că noi am venit pe pământ ca să
ne ciocnim, să ne întâlnim, să ne fasonăm pentru că undeva, cândva vom simţi şi scopul
acestei deveniri. Nu ştim încă ce, de ce. Aici intră în joc şi devine foarte importantă conştiinţa
mea. Nu într-un mod egoist, ci ca un obligo al fiinţei mele. Devenirea mea este foarte
importantă, menirea mea nu este să fiu doar actor, iar scopul meu nu eşti niciodată tu,
publicul. Dacă tu vii la teatru şi eşti martorul căutărilor mele, asta îmi face mare plăcere, este
foarte important! Pentru că fiecare reprezentaţie este o căutare.
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PERSONAJUL – DE LA FICȚIUNE LA ÎNTRUCHIPARE
– Convorbiri imaginare cu Nicolae Mandea, Puiu Șerban şi Ioana Barbu –

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

Abstract: The former Rector of the National University of
Theatre and Cinematography „I.L. Caragiale” Bucharest, a
very important acting Professor, analyzes in the article
„The Character – From Fiction to Embodiment”, from
different points of view, one of the pillars of the resistance
structure of theatrical art – the character. Each of the
individuals of the human race is a character that
throughout its ephemeral existence play multiple roles. The
actor, on the other hand, is the one who, through his
creation, enable the translation of the part (a scenario that
actually reproduce lines, gestures, emotions, predetermined
movements) and of the character (an image composed of a
fictitious amount of literary characterization) in an
Archaeus. The article is written like an imaginary
conversation with three interlocutors and adds important
statements about the last question of the stage process – the How and also about the Documentation.
Keywords: pedagogy, actor’s art, character, actor’s part, How?, Documentation, Archaeus.

PERSONAJ VERSUS ARHEU
Eu: Personajul reprezintă, alături de acțiune şi situație, unul din pilonii structurii de
rezistență ai artei teatrale. Etimologic, termenul îşi revendică sorgintea din „persona” =
mască.
Nicolae Mandea: Despre asta pot oferi eu, din lucrarea mea „Teatralitatea, un concept
contemporan”, o paletă largă de surse bibliografice. Într-un prim citat din „Dictionaire du
theatre”, Patrice Pavis dezvoltă astfel noțiunea: „În teatrul grec, masca se referă la rolul deținut de
actor, nu la personajul schițat de dramaturg. Actorul devine astfel executantul, nu încarnarea
acestuia. Întreaga evoluție ulterioară a teatrului va fi marcată de răsturnarea completă a acestei
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perspective: personajul se va identifica tot mai mult cu actorul care îl întruchipează, devenind o
entitate psihologică și morală asemănătoare celorlalți oameni și producând asupra spectatorului un
efect de identificare.“
Eu: Deci, s-a produs o schimbare radicală a înțelesului termenilor: „persona” (în accepțiunea
vechilor greci) a devenit rolul, iar personajul se referă acum mai ales la protagonistul ficțiunii
textului dramatic, un individ caracterizat psihologic și caracterial de dramaturg.
Nicolae Mandea: Aristotel este primul care încearcă o formulare a caracterului personajului:
„felul de a se purta al cuiva, hotărârea pe care într-un caz îndoielnic eroul o ia sau o ocoleşte”.
Eu: Iată o posibilă definiţie a „opţiunii”, etapă a procesualității scenice a actorului, care arată
intenţia şi scopul personajului, începând cu segmentele mici ale unei scene şi terminând cu
arcurile mari de text, ce acoperă unul sau mai multe acte.
Nicolae Mandea: Într-un alt citat din „Les termes cles de l’analyse theatrale”, Anne Ubersfeld ne
oferă acest tip de definiție: „Personajul este un individ cu trăsături distincte de vârstă, de
caracteristici fizice, de familie, de istorie personală, trăsături distinctive, care potrivit formelor teatrale
pot fi schematice sau dimpotrivă foarte complexe; în sfârșit, el are ceea ce desemnează în general
individul în cadrul speței umane: un nume.”
Eu: Altfel spus, fiecare dintre indivizii speței umane este un personaj, care de-a lungul
efemerei sale existențe joacă mai multe roluri. Shakespeare formulează genial misterul
existenței umane, prin cuvintele lui Jaques Melancolicul, în Cum vă place (actul II, scena 7):
„Lumea-ntreagă
E o scenă și toţi oamenii-s actori.
Răsar și pier cu rândul fiecare:
Mai multe roluri joacă omu-n viață,
Iar actele sunt cele șapte vârste.
Întâi e prunc: în braţele dădacii
Scâncește, ţipă și nu-și află locul.
Şcolar apoi, cu un ghiozdan în mână
Și faţa fragedă ca zorii zilei,
Târându-se spre şcoală-ncet ca melcul.
Pe urmă-ndrăgostit, suflând, încins
Ca un cuptor, slăvind, cu glasul stins,
Sprâncene-mbinate-ale iubitei.
Soldat, pe urmă suduind amarnic,
Bărbos și mustăcios ca leopardul,
Bănuitor mereu că-i cauți price,
Și gata să se-ncaiere oricând,
Dând buzna, până-n gurile de tun,
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Să-nhațe bășicuța de săpun
A gloriei; judecător apoi
Cu pântec rotofei, mai mare dragul
Plin de claponi, și barba rotunjită
Cu îngrijire, vorba înțeleaptă,
Ochi încruntați – așa își joacă rolul.
Ciorapi de lână poartă-n vârst-a șasea,
Papuci şi ochelari pe nas, nădragi
Păstrați din tinereațea lui cu grijă
În care descărnatele-i picioare
Plutesc ca-n nouri; bărbătescu-i glas
Piţigăiat e iar, ca de copil,
Parca-ar sufla în foale și în fluier.
În scena cea din urmă care-ncheie
Peripețiile acestui basm,
E prunc din nou, nimic nu ține minte,
Dinți n-are, n-are ochi, nici gust – nimic.“

Research

Jan Kott comentează „Hamletul” lui Shakespeare afirmând că „este un mare scenariu în
care fiecare din personaje are de jucat un rol [...]. Fiecare trebuie să îndeplinească o sarcină de
neînlăturat, impusă de scenarist. Scenariul este independent de eroii lui. S-a născut înaintea lor.
Defineşte situaţia, stabileşte relaţiile reciproce între personaje, le impune gesturile şi cuvintele. Dar nu
spune cine sunt eroii. Sunt definiţi dinafara, nu dinăuntrul lor. [...] Scenariul dictează actele
personajelor, nu dictează însă şi motivele acestor acte, cu alte cuvinte, psihologia personajelor. Şi acest
lucru este valabil atât pentru viaţă cât şi pentru scenă.” Noțiunea teatrală de rol are un înțeles mai
restrâns, mai concret şi este cuprinsăîn cadrul noțiunii generice de personaj. Suita de acțiuni,
stări, sentimente şi relații (numită rol) se constituie într-un scenariu extras din piesa de teatru,
care îndeplinește, în primul rând, o funcție narativă determinată de perspectiva psihologică a
caracterelor. Ca şi Moreno, consider conceptul de rol, ca matricea generatoare a creației
actoricești. Din această perspectivă, se poate accepta ideea că „oul a fost înaintea găinii”.
Explicația simplă a lui Jacob Moreno, din „Psychotherapie de groupe et psychodrame” oferă cheia
eșafodajului său teoretic: „1. Copilul nu se naște cu un Eu, dar acționează de la naștere, într-o serie
de roluri; 2. Putem admite (ca ipoteză de lucru) că Eul se formează pornind de la roluri și nu așa cum
s-a postulat adeseori că rolurile se nasc din Eu; 3. Fiecare individ deține un evantai de roluri, adesea
legate între ele (…) 4. (…) Putem astfel determina numărul de roluri semnificative în care acționează
în realitate fiecare individ…” În consecință, apare definiția rolului: „… maniera de a fi și de a
acționa pe care individul și-o asumă în momentul în care reacționează la o situație dată în care sunt
angajate alte persoane sau obiecte…” şi concluzia: „Astfel, spectacolul apare ca orchestrare şi
relaţionare a rolurilor!”
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De acord! Cu o singură condiție: să înlocuim individul cu actorul! El este cel care, prin
creația sa, face posibilă translarea rolului (un scenariu care reproduce concret replici, gesturi,
stări, mişcări prestabilite) şi a personajului (o imagine fictivă compusă dintr-o sumă de
caracterizări literare) într-un ARHEU! Prin acest termen, de semnificația căruia au fost
preocupați Eminescu şi Noica, putem defini sinteza triadei: rol, personaj, actor. Grafic, vom
păstra linia propusă de Meyerhold:
AUTOR

REGIZOR

ACTOR = PERSONAJ

Înlocuind beneficiarul actului de creație (spectatorul), cu miracolul actului de creației
(arheul), obținem:
ACTOR

ROL

PERSONAJ = ARHEU

Iar în schema următoare putem înlocui Actorul cu Ființa, Rolul cu Partitura și
Personajul cu Masca:
FIINȚA

PARTITURA

MASCA = ARHEU

Încă o dată Ion Cojar formulează surprinzător, revoluționând sistemul de gândire
anterior: „Sensul ultim pe care îl îndeplinește actorul în scenă este acela de crea, de a aduce în real
din sfera posibilului arheii – potențialitățile virtuale, de a elibera prizonierul din propria sa ființă…”
(O poetică a artei actorului) Iar definiția arheului ne-o oferă Constantin Noica, comentându-l
pe Eminescu: „În felul cum îl concepe el, arheul este o structură sau un pachet de posibilități
structurale, care stau să treacăîn sânul realităţii, dacă aceasta oferă condiții favorabile realizării lui. Iar
ceea ce merită a fi subliniat este tăria lui de a fi într-un anumit fel «și numai așa»” (Introducere la
miracolul eminescian). Până la reformularea definiției Actorului, de către Ion Cojar, nu mai
este decât un pas: „Actorul este, deci, cel care actualizează potențialități virtuale latente din sfera
posibilului.” (O poetică a artei actorului)
Puiu Șerban: Spiritul personajului nu poate avea reţete pentru a fi dobândit. Până la un
punct se poate (adică tot ce ne oferă textul, psihologia), dar, după un anumit nivel, nu mai
poate interveni nimeni!
Eu: Deci, structurarea unei posibile „rețete”, care stabilește trasee concrete de urmat, se poate
elabora numai până la un anumit nivel, după care intervin elemente misterioase şi inefabile,
care nu pot fi cuantificabile şi pe care nu le poate furniza decât talentul. Cu alte cuvinte,
actorul nu este o gazdă pentru Personaj. El nu trebuie să aştepte pasiv vizita Personajului. O
întrupare fericită nu poate fi posibilă decât prin muncă. Prima etapă a „muncii actorului cu
sine însuși” este descoperirea Rolului. O structură solidă, reprezentată de Rol, este garanția
întrupării. Ea reprezintă, la fel ca în arhitectura corpului uman, scheletul osos al
personajului. Restul urmează să se aşeze într-o altă etapă, nu mai puțin importantă, cea de
descoperire a Personajului. Cele două etape sunt, de multe ori, concomitente. Actorul nu
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poate decide: întâi rezolv Rolul, apoi Personajul. De multe ori, datele despre viitorul caracter ce
urmează a fi întrupat, se oferă de la începutul muncii de creație a actorului. În timpul
analizei textului dramatic, apar caracteristici importante al personajului. Deducțiile
comportamentale se nasc în timpul descoperiri acțiunilor şi motivațiilor acestora. Munca de
documentare se desfășoară paralel cu descoperirea Rolului. Cu siguranță, actorul îşi începe
travaliul pornind de la Rol şi îl desăvârșește concentrându-se pe Personaj.
Puiu Șerban: Personajul nu există, personajul sunt Eu!... dar nu un Eu pre-existent, ci Eu-l
conştiinţă de sine, activat acum, aici, de şocul întâlnirii cu obiectul nou, ce se vrea
independent. Raportul actor spre personaj este acela dintre eu spre el prin sine!
Eu: În termenii utilizați mai sus, putem rescrie ecuația procesului de creație actoricesc, astfel:
ACTOR (EU)

ROL (SINE)

PERSONAJ (EL) = ARHEU

După descoperirea traseelor psihologice specifice personajului, actorul își stabilește
partitura pe care o are de urmat în procesul său specific de creație. Se parcurge astfel o primă
etapă deosebit de importantă pentru a face primii pași întru descoperirea personajului. Dar
nu este necesar doar atât. Să ne imaginăm căun instrumentist are deja stabilită partitura, dar
încă nu s-a precizat la ce instrument cântă. Forțând comparația, ar trebui ca analizând
partitura compozitorului şi indicațiile dirijorului să descopere singur către ce instrument săşi îndrepte atenția pentru o integrare cât mai armonioasă în orchestră. Evident că nu o să
ajungă la concluzia că va trebui să cânte la piculină, atâta timp cât partitura pare a fi scrisă
pentru fagot. Pentru că indiciile instrumentistului se află în partitură, putem considera că şi
pentru actor, premizele cele mai importante ale personajului pe care urmează să îl
interpreteze se află în rolul care i-a fost distribuit de către regizor.
O surprinzătoare abordare a spinoasei probleme puse în discuție mi-a parvenit cu
ceva timp în urmă de la o elevă de liceu (astăzi studentă) – Diana Anghelache, care în urma
cercetării teoretice şi practice a raportului dintre actor, rol şi personaj, a formulat următoarea
teorie, aplicând un algoritm matematic: Spunem că definim o funcţie matematică dacă, printr-un
procedeu de corespondență facem ca fiecărui element din mulțimea A să îi corespundă un element din
mulțimea B, A și B fiind două mulțimi nevide. Matematic am scrie: f: A B, iar procedeul de
corespondență ar fi: f(x)=y.
În acest caz, x-ul este elementul cheie, pentru că, în anumite situații, el devine y, dar în esență
ramâne x. Împrejurările (situația) îl constrâng pe acesta să se schimbe, devenind un element al altei
mulțimi, de cele mai multe ori diferită de cea din care făcea parte.
Așa esteși actorul. Considerând că el este elementul cheie, adică x-ul, rezultă că există și un
procedeu de corespondență care îl poate transpune în y, adică personajul său. La fel ca la funcții,
împrejurările (spectacolele) îl convertesc pe actor în altă persoană, evident diferită de el sau de altele
prezente în viața sa cotidiană. Cum x devine y, așa și actorul se identifică cu personajul în timpul
spectacolului.
Dacă am asemăna aceste două elemente, X-ul si Y-ul, cu două persoane, am vedea că de fapt ei
sunt unul și acelaşi individ, doar că x este văzut prin prisma mulțimii A, de aceea este x, iar y este
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văzut prin prisma mulțimii B, de aceea este y. La fel se întâmplă și cu actorul. În timpul spectacolului
el este y, adică personajul său, pentru că este văzut prin ochii publicului, în viața sa personală, el este
doar un simplu x, dar în esență el este una şi aceeași persoană.
Toată această acțiune, prefacerea lui x în y în urma procedeului de corespondență, o
realizează funcția. Ceea ce îl preface pe actor în personaj, în urma diferitelor procedee sau exerciții,
este teatrul (rolul - n.n.) De aceea personajul nu poate exista independent de actor și nici actorul
independent de personaj.”
DESPRE CUM
Eu: Am promis că voi reveni la întrebarea care închide ecuația procesualității scenice – CUM,
atunci când vom poposi la analiza felului în care se face descoperirea acestui misterios
termen al creației dramaturgice şi spectacologice, care este Personajul. Prima întâlnire cu el, o
avem când citim textul, dar atunci descoperim doar rezultatul final, ficțiunea concepută de
dramaturg. Din prelucrarea datelor care ne parvin în mod obiectiv şi contribuția imaginativă
rezultă o identitate firavă, transparentă şi vulnerabilă, care rezistă doar prin efortul fiecăruia
dintre noi: cititor sau om de teatru, de a fixa şi menține în spațiul virtual acest crochiu,
generator al acțiunii. Este o imagine relativă, o reprezentare în 2 D a unui caracter, a unui
potențial organism viu, a cărei trecătoare existențăva trebui să o preia actorul. Acest CUM
iluzoriu este o capcană, deoarece orice încercare a actorului de a prelua mecanic datele aflate
şi de a încerca să ajungă neapărat la întruchiparea acestei prime imagini obținute pot fie să
ducă pe o pistă falsă, fie să realizeze o abordare schematică, deci, implicit, fără viață.
Personajul obținut doar prin tentativa de mimare, de imitare a unei imagini, ca și cum actorul
s-ar afla în fața unui tablou şi ar încerca să reproducă atitudinile şi caracteristicile persoanei
pe care o privește, nu poate fi decât un hibrid, care reproduce în mod schematic propunerea
figurativă. O lectură superficială şi subiectivă va fi prima capcană, pe care actorul trebuie să
o depășească. Din această perspectivă, pot fi foarte nocive exercițiile din primii ani de studiu,
în care se oferă drept premise pentru rezolvarea unei acțiuni, caracterizări ale personajelor.
Deoarece nu au fost create încă reflexele sănătoase de abordare a personajului, nu s-au
parcurs încă toate etapele instruirii în formarea actorului, care să adauge componenta
culturală la cea naturală şi se mizează doar pe dorința prematură a studentului, perfect
explicabilă, de a „juca” cât mai repede un personaj, granița între organic şi formal poate fi
lesne trecută în defavoarea adevărului scenic, ce se legitimează prin verosimilitate.
Realizarea actoricească va apărea fie ca o schiță mecanică, fie ca o „caricatură” interpretată de
un amator. Excesul de costum şi machiaj în această etapă poate fi, de asemenea, foarte greșit.
De aceea, recomandarea în primii doi ani de studiu este ca munca viitorului actor să se
limiteze doar la descoperirea componentei sale naturale, la exersarea mijloacelor de expresie
şi a rolului pe care îl are de interpretat, fără a impune eludarea totală a caracteristicilor
personajului fictiv, dar numai în cazurile în care nu se sare peste etapele de studiu şi
aptitudinile studentului fac posibilă completarea. Terenul este însă minat şi înaintarea
trebuie să se facă prudent, cu pași mici şi siguri. Ion Cojar formulează în poetica sa pericolul
principal al începătorului: „Înțelegerea simplistă a ideii de «transpunere în personaj» a condus
întotdeauna la desconsiderarea acestui important, poate cel mai important, element al actului scenic.
(…) Terorizați de idea de a fi «altcineva», cei mai mulți cred că ceea ce îi împiedică să devină
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«personajul» este propria lor realitate corporală și psihică și atunci, în clipa dobândirii rolului, recurg
la procedeul binecunoscut al «înstrăinării de sine», prin înlocuirea comportamentului lor natural, cu
unul artificial, inventat, compus, înlocuind acțiunea aparatului senzorial, prin care omul stabilește
raporturi reale efective cu mediul în care se află, cu false acțiuni: se prefac că văd (n.a. termenul mai
precis: că privesc), că ascultă, etc, falsificând și blocând receptarea impulsurilor și semnalelor reale, ce
vin din realitatea înconjurătoare; ochiul privește în gol, urechea nu mai aude (n.a. aude, dar nu
ascultă!), membrele își pierd coordonarea, corpul se crispează, respirația încetează să fie un act normal,
vorbirea, ca și mișcările de altfel, devin mecanice, raportul firesc dintre psihic și fizic se întrerupe,
senzația de inconfort total pune stăpânire pe întreg organismul intrat în alarmă.” Ion Cojar atrage
atenția că fenomenul se poate întâmpla și actorilor profesioniști, nu numai începătorilor. Dar
pe actorul profesionist îl mai paște pericolul ca în procesul mecanizării interpretării unui
personaj să apară un simptom legat tot de aparatul senzorial: spre deosebire de situația în
care „s-a transpus în personaj” şi vede, dar nu priveşte – aude, dar nu ascultă, actorul
profesionist poate „să se mecanizeze în personaj” şi atunci privește, dar nu vede – ascultă,
dar nu aude! Cu alte cuvinte, actorul parcurge traseul rolului correct (adică priveşte şi
ascultăîn direcția cerută), dar o face mecanic, fără a se implica cu întreg aparatul psiho-fizic
ce îl are la îndemână şi astfel nu vede şi nu aude! Un astfel de spectacol poate fi definit cel
mai complet, folosind sintagma lui Peter Brook: „teatru mort”.
DOCUMENTAREA
Eu: Ca în orice domeniu al cunoașterii şi cercetării umane, documentarea are un rol foarte
important în procesul de descoperire şi creare a personajului teatral. Din textul dramatic,
depozitarul tuturor informațiilor despre personaje, putem afla timpul istoric şi spațiul
geografic al desfăşurării ficțiunii scenice. Implicit obținem (fie din piesă, fie din concluziile
logice care derivă din text) informații privind epoca, cu toate caracteristicile de stil, obiceiuri,
mentalități. După ce am trasat arealul socio-filozofic, cultural-artistic şi etnografic, în care îşi
duce existența fictivă obiectul cercetării noastre, trebuie să identificăm acele opere literare,
filozofice, morale şi etnografice, care ne pot furniza informații cât mai folositoare în munca
de plămădire a viitoarei identități umane. Spre exemplu, pentru a înțelege mai bine şi a ne
imagina în parametri cât mai aproape de realitatea istorică lumea shakespiareană, avem la
dispoziție pentru documentare nenumărate tomuri despre istoria Angliei elizabethane,
lucrări filozofico-morale (ex: Utopia lui Thomas Morus), opere literare şi dramaturgice ale
contemporanilor lui Shakespeare şi, nu în ultimul rând, întreaga operă a marelui poet şi
dramaturg. De o foarte mare importanță pot fi şi lucrările de artă plastică, care au ca subiect
de inspirație Anglia elizabethană. Imaginația creatorilor poate avea un excelent suport în
felul cum apare un timp istoric, mai îndepărtat sau mai apropiat, în percepția privitorului de
azi. Iar atunci când receptorul nu este un amator, ci un profesionist care îşi alcătuiește cu
minuțiozitate documentarea, rezultatele sunt cele așteptate. Această formă de documentare
este valabilă pentru orice fel de text dramatic. Și pentru piesele de teatru contemporane,
documentarea despre mediul social din care provine personajul respectiv sau despre
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mentalitatea colectivă a poporului din care face parte, reprezintă un instrument solid în
lucrul pentru viitoarea întruchipare. Un alt mijloc de documentare este acela de lua
cunoștiință cu alte opere teatrale, cinematografice, muzicale, plastice, de opera şi balet, care
au fost inspirate de textul dramatic care urmează a fi realizat. Spre exemplu, pentru
realizarea piesei lui Shakespeare „Visul unei nopți de vară”, într-o eventuală listă de
documentare este recomandabil să nu lipsească fragmente din spectacolul realizat de Peter
Brook, la Royal Shakespeare Company, cel realizat de Liviu Ciulei, la Teatrul Bulandra,
ecranizările realizate în 1935 (Max Reinhard) şi în 1999 (Michael Hoffman), să fie vizionată
sau audiată lucrarea lui Felix Mendelsshon Bartholdy şi opera lui Benjamin Britten. Toate
acestea nu pentru a fi copiate soluţiile găsite în operele mai sus citate, ci pentru a putea
preexista un univers visual şi auditiv, unde inspirația originală a noilor creatori să poată avea
condițiile cele mai prielnice pentru procesul creativ.
Având în vedere că obiectivul final al actorului este actualizarea arheului, într-o
ipostază cât mai apropiată de viața reală, iar pentru înfăptuirea miracolului creației teatrale
actoricești este nevoie de actor ca de un avatar, ale cărui trăiri, stări, sentimente, acțiuni
fictive trebuie să fie identice cu cele biologice, este extrem de important să prelungim
documentarea până la descoperirea celor mai ascunse indicii ale sufletului uman. Pentru
motivarea acțiunilor personajului este nevoie să îi fie descoperită şi construită structura
specifică umană, cu posibilitate de acces la toate palierele de existență şi formele de
comportament. Pentru a-l înțelege pe oricare din personajele cehoviene, actorul care urmează
să joace rolul, va trebui să facă o analiză a carateristicilor paradoxale ale sufletului rus. Fără o
muncă susținută de documentare, îi va fi imposibil să aibă acces la teritoriul atât de
vulnerabil şi misterios al sufletului rus. Întreaga operă a lui Cehov, lecturile din Tolstoi,
Dostoievski, Turgheniev, tablourile lui Repin, muzica lui Ceaikovski, excepționalele filme
rusești realizate de Serghei Bornarciuk, Andrei Mihalkov-Koncealovski, Nichita Mihalkov,
Andrei Tarkovschi, Pavel Lughin, pot fi o sursă inepuizabilă de inspirație pentru orice
creator care încearcă să se apropie de universul cehovian. Oare cât de mult poate ajuta pe un
actor sau pe o actriță care va trebui să întruchipeze, spre exemplu, pe unchiul Vanea, pe
Sonia, pe doctorul Astrov sau pe Mașa, mărturisirea regizorului şi actorului rus Nichita
Mihalkov, în filmul „Anna”? „De ce Anna (fiica lui Nikita Mihalkov), o fată de 17 ani începe să
plângă vorbind despre patria sa, Rusia? Pentru că nimic, nici chiar absența lui Dumnezeu, nu-i poate
distruge dragostea profundă pentru țară, această teribilă forţă dezinteresată a misteriosului suflet
rus”. Eu cred că foarte, foarte mult!
Ioana Barbu, care de curând a obținut titlul de doctor în domeniul Teatru, cercetează
posibilele surse ale constituirii personajului Hamlet:
Ioana Barbu: Unde îşi începe Hamlet traiectoria? În ce lume se naşte el? Ce fel de educaţie
primeşte în familie şi care este modelul său? Care este condiţia de echilibru, ce-l face să se
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simtă în elementul său? O primă coordonată importantă a personajului Hamlet o reprezintă
ipostaza sa de student la Wittenberg. Aflăm încă de la începutul piesei despre dorinţa sa de a
se întoarce la universitate. Viaţa lui de acolo a fost întreruptă de moartea tatălui şi de
recentul mariaj al mamei, obligat fiind să se reîntoarcă în ţară pentru ceremoniile de rigoare.
Shakespeare nu-l trimite la orice universitate pe Hamlet. Situat pe malul Elbei, în
Germania, Wittenberg era la ora respectivă unul dintre cele mai mari centre culturale şi
educaţionale din Europa. Universitatea din Wittenberg fusese fondată la 1502 de
către Frederick the Wise, duce de Saxonia şi al cărui protejat era Martin Luther. În 1517,
acesta din urmă elaborează cele 95 de teze ce vor revoluţiona religia catolică. Este oraşul
Reformei Protestante şi al ideilor revoluţionare. Reforma susţine răspândirea cuvântului
tipărit, a invenţiilor şi mai mult decât orice contestă autoritatea supremă, Papalitatea,
proclamând independenţa individului şi mântuirea prin forţa propriei credinţe, fără ca
biserica să intermedieze acest proces.
Probabil că la Universitatea din Wittenberg, Hamlet are printre colegi, astronomi,
matematicieni şi fizicieni. Se poate ca tot acolo să fi fost introdus în studiul alchimiei şi al
astrologiei. Claudius i se adresează lui Hamlet în limbajul familiar lui: „For your intent/in
going back to school in Wittenberg/it is most retrograde to our desire.” Am citat varianta în
engleză pentru că sonoritatea lui „retrograde” este mai mult decât poetică, vizând zona
astrologiei. Este un semn ce ascunde o cultură, un mod de gândire la care face referire
Claudius, în încercarea de a se face înţeles de Hamlet. Foloseşte acel tip de asociere la care
prinţul să răspundă.
Nu întâmplător Wittenberg i-a găzduit şi pe matematicianul Johannes Kepler şi pe
nobilul danez Tycho Brahe, care au lucrat împreună. Iniţial Tycho Brahe, mare amator de
astronomie şi alchimie, cu o avere considerabilă, îşi construise un observator în Uraniborg,
Danemarca şi propriile instrumente de observaţie ale corpurilor cereşti. În 11 noiembrie 1572,
descoperă o nouă stea în constelaţia Casiopea şi îşi publică observaţiile în De nuova stella
(1572). Se pare că descoperirea sa a făcut senzaţie în rândurile intelectualităţii din epocă
cotrazicând teoriile deja afirmate despre corpurile cereşti ca fiind fixe. Steaua despre care
vorbeşte Bernardo în actul I, scena 1, este probabil chiar supernova lui Brahe: „ieri noapte/
când steaua, care-i la apus, trecuse/să lumineze cerul chiar pe locul pe care arde-acum [...]”.
Cercetările de la Southwest Texas State University susţin că în 1572, când Shakespeare avea 8
ani, ar fi fost martorul supernovei lui Brahe, rămânând extrem de impresionat de
evenimentul celest. Mai târziu, familiarizat fiind cu lucrarea danezului prin intermediul
astronomilor englezi John Dee şi Thomas Digges, este posibil să fi făcut aluzie la supernova
Brahe în „Hamlet”. Se ştie că evenimentul celest a durat 16 luni, fiind o sursă de nelinişte
pentru populaţia, care considera prezenţa pe cer a unei „noi stele” ca fiind de rău augur.
Acesta este sensul la care face referire Shakespeare pentru a marca atmosfera piesei, sens
adânc înrădăcinat în conştiinţa spectatorilor contemporani lui, uşor de înţeles pentru ei.
Tot la Wittenberg se presupune că ar fi trăit Johan (sau Georg) Faust ce a inspirat
personajul celebru, doctor Faustus, al lui Christopher Marlowe. Aşadar Wittenberg este în
egală măsură un oraş al ideilor renascentiste, al oamenilor de ştiinţă, al alchimiştilor, al
reformei religioase şi al afirmării independenţei individuale. La întoarcerea la Elsinore,
Hamlet aduce cu sine acest conglomerat cultural, acest nou mod de raportare faţă de lume
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(autoritate, familie, sensul fiinţei umane) şi faţă de sine şi acestea toate nu-şi găsesc loc la
curtea daneză. Harold Bloom observă: „Dorinţele lui Hamlet, idealurile şi aspiraţiile sale,
sunt absolut dezrădăcinate din atmosfera râncedă de la Elsinore.” Hamlet vine dintr-o lume
nouă, se întoarce acasă pentru a descoperi un univers vechi, degradat, care nu mai
funcţionează de mult în parametri normali.
Ştim că Hamlet studiază la Wittenberg, şi dacă ne uităm la datele istorice înţelegem
că era un oraş al elitelor culturale şi, prin urmare, un loc prielnic pentru educaţia unui prinţ.
Dar Shakespeare nu dă niciun indiciu legat de persoana care a făcut această alegere, ca
Hamlet să studieze acolo. A vrut Hamlet să meargă la Wittenberg sau a fost trimis de tatăl
său? Are Hamlet o înclinaţie mai mare pentru studiu decât pentru spadă sau tatăl îl fereşte
din calea uneltirilor lui Claudius, trimiţându-l departe de curte, apărându-şi unicul
moştenitor la tron şi asigurându-şi descendenţa?”
Eu: Este evident că şi inspirația, principală trăsătură a talentului, va contribui substanțial la
crearea personajului. Dar numai ea, fără studierea informațiilor care parvin din text, fără
documentarea colaterală, este asemenea unei călăuze în acțiune, fără contextul şi configurația
traseului. Actorul este ca un computer care dă o soluție problemei întruchipării personajului,
cât atât mai neașteptată şi mai valoroasă, cu cât informațiile din hardul personal sunt mai
complexe. Ori documentarea presupune înmagazinarea unor informații bogate şi diverse din
„supa primordială” a nașterii şi evoluției ficțiunii misterioase, care se definește a fi
personajul. Dar despre inspirație (intuiție) şi imaginație vom convorbi într-un articol viitor…
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TEHNICA VIEWPOINTS –
un mod alternativ de lucru cu textul dramatic (studiu Shakespeare)
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Abstract: The Viewpoints Technique, invented by the
choreographer Mary Overlie and extended by the director
Anne Bogart, is a set of names given to principles for
movement through time and space, a way to verbalize
movement. Viewpoints opens up new perspectives and
leads to surprising conclusions. Through Viewpoints we
can find inspiration, intuitive answers to questions of the
play, understand aspects that are unavailable to logical
thinking, open up our imagination, access our subconscious
and creativity. Next to using Viewpoints for training and
the elaboration of theatrical material, we can apply it to the
study of classical plays, such as Shakespeare. Working with
a viewpoint like expressive gesture, or with all of them in open viewpoints sessions we can work on
themes, physical environments, characters, relationships, scenes or events. Viewpoints is not
incompatible with other approaches on acting; on the contrary, it establishes itself as an alternative
and a complementary technique.
Keywords: William Shakespeare, Viewpoints, Mary Overlie, Anne Bogart, Tina Landau, rehearsal,
movement, imagination, collaboration, expressive gesture, open viewpoints.

Nu cred că există şcoală de actorie în care Shakespeare să
s nu fie studiat. Chiar dacă
prilejuie
tuturor întâlnirea cu roluri clasice, cu
dinamica teatrală contemporană nu mai prilejuieşte
piese shakespeariene, cu distribuţii
ii mari, cu scene importante, cu costume şi recuzită,
Shakespeare rămîne în programa oricărei şcoli de actorie serioase.
Studiul lui Shakespeare este pentru un actor (ca şi pentru un regizor în devenire)
prilejul de a se dezvolta pe multiple planuri. Teatrul shakespearian este o ocazie pentru
tânărul actor de a învaţa să rostească într-o formă versificată idei, uneori lumeşti, alteori
poetice, caretrebuie să fie verosimile, imediate, concrete. De multe ori actorul trebuie să
propozi lungi,
menţină o idee, o intenţie, un scop pe parcursul mai multor versuri, a unor propoziţii
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întortocheate şi despărţite de multiple adjective şi propoziţii adjectivale, până la finalul unei
fraze, căci uneori abia atunci se revelează sensul celor spuse. Actorul trebuie să aibă nu doar
inteligenţa de a pătrunde toate sensurile, delimitând totodată ideile principale de cele
secundare, dar şi suflul de a întreţine vorbirea şi gândul viu până la capăt, capacitatea de a
modula vocea pentru a evidenţia logica frazei. Apoi, actorul, studiind Shakespeare, se va
întâlni cu situaţii puternice, situaţii limită, pe viaţă şi pe moarte, în care îşi va exersa
implicarea, forţa, încrederea, credinţa. Va avea de dus lupte pentru a atinge scopuri măreţe,
pentru a îndrepta nedreptăţi, pentru a-şi salva viaţa sauviaţa altora. Studiind Shakespeare,
actorul va dobândi abilitatea de a interpreta situaţii comice cu mii de faţete, niciodată
explorabile până la capăt. În orice fel ar alege să întrupeze un rol va repeta ceea ce au jucat şi
alţi actori înaintea lui şi totuşi va putea găsi un drum nou, spectacol după spectacol, şi chiar
repetiţie după repetiţie.
Fără a intra mai mult în argumentele pentru care studiul pieselor shakespeariene se
impune ca o necesitate, aş vrea să vorbesc despre o metodă de studiu mai puţin cunoscută în
România. Dincolo de analiza textului, de identificarea obiectivelor personajului, a
obstacolelor, a relaţiei cu partenerii de scenă, dincolo de repetiţiile dedicate experimentării
pe viu a conflictul între personaje, prin urmărirea scopului, metoda „Viewpoints”, inventată
de coregrafa Mary Overlie şi dusă mai departe de regizoarea Anne Bogart, ne
oferă perspective complet noi, modalităţi de studiu neaşteptate şi concluzii surprinzătoare.
Metoda „Viewpoints” propune o abordare non-psihologică, coregrafică, a Artei actorului.
Această metodă, născută la sfârşitul secolului XX, rupe complet cu tradiţia stanislavskiană,
pe care o percepe ca fiind limitativă. Cu ajutorul acestei metode putem explora corporal, prin
improvizaţie, teme, relaţii, personaje, situaţii. Putem dobândi intuitiv răspunsuri, sugestii,
inspiraţie, pentru a pătrunde sensuri care nu sunt accesibile prin simpla logică.
Spre deosebire de abordările tradiţionale, prin metoda Viewpoints actorul nu este
dependent de regizor sau pedagog, nici de întruchiparea realistă a unui personaj
shakespearean. Chiar dacă actorul cunoaşte textul, l-a analizat, l-a repetat, el nu pune în
lucru în prim-plan gândirea, ci intuiţia, observaţia, colaborarea, relaţia cu partenerii, reuşind,
prin raporturi fizice, corporale, bazându-se pe principiile Viewpoints (viewpoints = puncte
de vedere), să acceseze emoţii spontane şi zone ale subconştientului său.
Prin această metodă actorul îşi descătuşează imaginaţia, deschide poarta spre
subconştient şi creativitate. Cu ajutorul unei astfel de metode, folosite pentru antrenament, el
întăreşte colaborarea, ascultarea, lucrul în echipă, şi, ca prin oricare altă metodă de
improvizaţie, învaţă să se integreze în grup, să realizeze un schimb natural, pe toate
planurile de creaţie, cu partenerii de scenă.
Anne Bogart şi, mai târziu, Tina Landau, au realizat că această metodă coregrafică,
de structurare şi generare a mişcării, este perfect aplicabilă pentru actori, pentru a crea
momente dinamice şi viscerale.
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Dar ce este, de fapt, „Viewpoints”?
Viewpoints este un set de denumiri date unor principii de deplasare prin timp şi
spaţiu, un set care se constituie într-un limbaj pentru verbalizarea mişcării.
Cele 9 „viewpoints” fundamentale sunt:
1. Temporale:
a. Tempo (ritmul mişcărilor)
b. Durată (durata unei mişcări de la începutul ei până la final)
c. Răspunsul kinestezic (reacţie spontană la o mişcare dinafara noastră, răspuns instinctiv
la un stimul extern)
d. Repetiţia (a propriei mişcări, a mişcării partenerilor, a arhitecturii, a formelor observate,
a gesturilor celorlalţi)
2. Spaţiale:
a. Forma (forma corpului, forma pe care corpul nostru o face cu alte forme, forma
corpurilor in relaţie cu arhitectura)
b. Gestul (comportamental sau expresiv)
c. Arhitectura (particularităţile spaţiului)
d. Relaţia spaţială (intre actori, intre actori si arhitectura etc)
e. Topografia (desenul creat de urma paşilor noştri).
După ce actorul reuşeşte să înţeleagă ce înseamnă fiecare principiu în parte, el este
capabil să improvizeze în cadrul unor exerciţii, în care se accentuează un anumit

„viewpoint” sau în aşa numitele „open viewpoints” – şedinţe de improvizaţie fără obligo-uri
predefinite, în care actorul se foloseşte de toate principiile „Viewpoints”. Lucrând astfel
actorul devine maleabil corporal, atent la tot ce se întâmplă în jur şi intuitiv în mişcare.
Pentru teatru, un domeniu în care colaborarea este esenţială, abilitatea de a asculta
este o calitate fundamentală. Prin Viewpoints se antrenează un tip de ascultare cu întregul
corp, care intră în relaţie cu ce se întâmplă în jur, fără ca rezultatul să fie premeditat. Fiecare
va răspunde instantaneu atunci când ceva se întâmplă în spaţiu, prin intermediul instinctului
şi al intuiţiei.
Exerciţiile au mai multe aplicaţii: ca modalitate de îmbunătăţire a lucrului în grup, ca
unealtă pentru augmentarea expresivităţii sau pentru a stimula o scenă la care se lucrează.
Anne Bogart susţine că «Viewpoints poate elibera un actor de gândirea de tipul: „Personajul
meu n-ar face niciodată aşa ceva.” Viewpoints este o unealtă pentru a descoperi acţiuni, nu
prin intermediul psihologiei sau a extratextului, ci prin stimuli psihici imediaţi.»1

Bogart, Anne; Tina Landau: The Viewpoints Book: A Practical Guide to Viewpoints and Composition,
Theatre Communication Groups, 2005, p. 130

1
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În cazul textelor lui Shakespeare, Viewpoints poate fi aplicat cu rezultate deosebite
pentru a lucra scene de grup, de exemplu. În acest fel regizorul sau pedagogul nu trebuie să
creeze o regie sau o coregrafie pentru mişcarea în grup. El poate propune teme care să
solicite actorii să creeze propria lor mişcare sau coregrafie, în interdependenţă cu coregrafia
celorlalţi.
Să luăm de exemplu scena 2 din actul III din Visul unei nopţi de vară în care tinerii
îndrăgostiţi rătăcesc prin pădure: făcând un exerciţiu de open viewpoints pe o temă (de genul
„confuzie”) sau pe baza textului scenei (fără a fi obligatoriu să-l rostească) şi folosind
răspunsul kinestezic (reacţia fizică spontană la o mişcare exterioară în care actorii trebuie săşi fixeze atenţia asupra celorlalţi participanţi la exerciţiu, iar opririle şi pornirile lor trebuie
determinate de aceştia), actorii îşi pot crea propriile mişcări, descoperind relaţii greu de
anticipat prin gândire, reacţii neaşteptate etc.
Atunci când participanţii nu vor mai hotărî de unii singuri, ci lasă ceea ce e în jurul
lor să le determine alegerile, atunci când actorul e deschis şi orice din ce se întâmplă poate
determina o schimbare în comportamentul lui, el nu trebuie decât să asculte şi să privească,
să fie deschis la impulsuri şi să reacţioneze, şi mişcarea se creează natural, de la sine.
O altă posibilitate de a lucra cu metoda Viewpoints pe un text de teatru este prin
intermediul unui „gest expresiv”.
Profesorul propune o serie de concepte, de teme din piesa la care se lucrează.
Se exersează iniţial exprimarea printr-un gest a unor sentimente numite de
coordonator în mod aleatoriu, în timp ce actorii merg prin spaţiu. În momentul în care
sentimentul sau conceptul este strigat, actorii îngheaţă spontan într-o poziţie care pentru ei
reprezintă fizic acel concept/sentiment. Dacă la începutul antrenamentului de tip
Viewpoints se poate remarca apelarea la gesturi relativ previzibile, stereotipe, cu timpul
actorii reuşesc să întruchipeze tot mai plastic şi mai surprinzător. Se recomandă includerea
părţilor de corp care nu sunt folosite în mod obişnuit: degetele de la picioare, călcâiele,
gleznele etc. Acest exerciţiu se aseamănă în mare măsură cu gestul psihologic al lui Michael
Cehov, cu deosebirea că e spontan, dar considerăm că antrenamentul de acest tip poate
facilita actorului lucrul cu gestul psihologic.
Apoi se alege un sentiment asupra căruia am dori să ne îndreptăm atenţia: să luăm de
exemplu conceptul de „gelozie” din piesa Othello. Cu sau fără muzică, actorii improvizează
într-un cadru de tip „open viewpoints” sau într-un cadru mai restrictiv, pornind de la
integrarea în exerciţiu a unor„forme” şi „gesturi” expresive care pornesc de la „gelozie”. Cu
ajutorul repetiţiei, a răspunsului kinestetic, a formei, a duratei, a tempo-ului, actorii
descoperă gesturi puternice, care îi inspiră, pe care le preiau unii de la alţii, pe care le
exagerează sau le dinamizează şi care îi ajută să trăiască diferit, corporal, spontan, visceral,
senzaţii şi emoţii care îi ajută în înţelegerea sau reprezentarea „geloziei”. Pot folosi elemente
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asociate geloziei extrase din contextul piesei Othello, de exemplu un gest comportamental
pentru sufocare, dar şi gesturi asociate geloziei stereotipal, cum ar fi simularea unei săgeţi în
inimă sau gesturi personale. De asemenea, actorii pot fi creatorii acestei emoţii, cei activi, sau
pot fi pasivi, cei care încasează, care sunt modificaţi de emoţia resimţită. Pentru că nu este o
improvizaţie bazată de roluri, ei pot balansa între aceste două poziţii.
De asemenea actorii pot introduce în exercițiu, rostindu-le, cuvinte sau replici din text
care le sunt evocate de respectivul moment. Pot fi cuvinte precum „gelozie”, „batistă”,

„Cassio”, dar şi cuvinte total opuse sau replici aparent disparatecare capătă însă valenţe
noi, surprinzătoare.
Un tip de exerciţiu legat tot de principiul de „gest” este transformarea unui gest
expresiv într-unul comportamental. Asta înseamnă că se ia un gest relativ abstract, un gest
neobişnuit, şi se transformă într-unul relativ concret, diurn. Exerciţiile se execută cu
rapiditate pentru a nu permite să apară soluţii premeditate sau să intervină gândirea critică.
Faptul că apar clişee nu este o problemă pentru că e mai important ca participanţii să înceapă
de la ei, să reacţioneze aşa cum simt, decât aşa cum „cred” că ar trebui să reacţioneze.
Gesturile astfel descoperite sunt ca nişte ancore pe care actorul le poate folosi apoi pentru a
se exprima realist, însă în spatele gestului comportamental rezidă o întregă experienţă.
Există diverse moduri de a aplica Viewpoints la textul lui Shakespeare. De exemplu,
în cazul în care textul e plasat într-o perioadă de timp sau într-un spaţiu specific, se pot face
improvizaţii „open Viewpoints” cu teme de genul: „Războiul celor două roze” sau „Verona,
secolul XIII” sau „Danemarca, viaţa la castelul Elsinor”.
Se pot face, de asemenea, improvizaţii „open Viewpoints” în personaj. Actorii sunt
încurajaţi pentru început să improvizeze fiind „ei înşişi”, iar apoi să realizeze cum ideea lor
despre personaj le modifică uşor-uşor alegerile în ceea ce priveşte tempo-ul sau relaţiile cu
spaţiul sau cu ceilalţi. În spiritul celor învăţate se atrage atenţia că lucrurile nu trebuie jucate,
ilustrate sau forţate, ci lăsate să apară. Se pot încerca improvizaţii în care toţi participanţii
sunt un anumit personaj (de exemplu Hamlet) şi în care fiecare se întâlneşte cu alţi „Hamleţi”
sau actorii îşi pot alege personajele pe care le repetă la clasă sau pot allege, neştiuţi de
nimeni, la ce personaj lucrează.
Există şi alte elemente care pot fi experimentate prin intermediul tehnicii Viewpoints:
de exemplu relaţia. Lucrând la textul spectacolului Romeo şi Julieta actorii pot decide să se
concentreze pe relaţia lui Romeo cu Julieta. În timpul improvizaţiei nu toţi vor fi neapărat
unul din cele două personaje, cum nu toţi vor fi tot timpul acelaşi personaj. Lucrând cu
principiile Viewpoints vor încerca să testeze, să expună în mişcare şi corporalitate ceea ce
gândesc despre tema la care lucrează, dar vor ajunge să descope mult mai multe lucruri pe
care nu le puteau anticipa.
După ce repetiţiile avansează se poate lucra în profunzime, integrând tot mai mult
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text, pe scene specifice, spaţii definite, situaţii sau circumstanţe specifice.
Două exerciţii descrise de Anne Bogart şi Tina Lindau în cartea „Viewpoints" sunt
improvizaţii sau compoziţii numite „compoziţii de relaţie”. În exerciţiul „Esenţa relaţiei” se
împarte distribuţia pe cupluri, fiecare cuplu are 2 minute să realizeze o suită de mişcări care
să exprime esenţa relaţiei prin tehnica Viewpoints: relaţie spaţială, tempo, gest, topografie,
etc. În „Progresia relaţiei” se împarte distribuţia pe cupluri şi fiecare cuplu are la dispoziţie 2
minute să realizeze o suită de mişcări care să exprime evoluţia relaţiei lor de-a lungul piesei
prin intermediul aceloraşi principii Viewpoints. „Observaţi cum actorii nu mai joacă o
psihologie, ci mai degrabă joacă unul cu altul. Ei lasă concluziile pe seama privitorului.“2
Acest exerciţiu este util pentru relaţii bine definite, de exemplu: Hamlet – Gertrude,
Othello – Iago, Richard III – Lady Anne, dar şi pentru relaţii mai puţin definite în care
imaginaţia actorului este mai liberă să se manifeste.
Textul lui Shakespeare este sursa principală pe baza căreia lucrează actorul, iar
această sursă poate fi o întreagă piesă sau o parte din textul dramatic, dar poate fi şi o temă
extrasă din text, o întrebare sau o imagine. Acest lucru în comun al actorilor îi apropie ca
echipă de material şi îi stimulează să investească în el. Acest proces sprijină comunicarea
tacită, este «un mod de a aprinde focul (…), de a trezi întrebarea din piesă într-un mod
personal, adevărat, pentru toţi participanţii. Lucrul „asupra sursei” încurajează întreaga
echipă să participe la procesul de creaţie, obligă fiecare persoană să contribuie, să creeze, în
loc să aştepte decizii din afară.”3 Chiar dacă se sprijină pe o muncă intelectuală preliminară,
lucrul în comun are menirea să trezească intuiţia şi subconştientul.
În concluzie, prin tehnica Viewpoints pot fi făcute improvizaţii sau create compoziţii
care se concentrează asupra:
• temelor din piesă
• universului fizic al piesei
• unui personaj din piesă
• unei relaţii din piesă
• unei scene sau a unui eveniment din piesă
Lucrând cu metoda Viewpoints actorul nu va învăţa neapărat să pronunţe sau să
frazeze mai bine textul dramatic, dar va putea afla, lucrând sau privindu-şi colegii, multe
lucruri care se află în spatele cuvintelor (lucru care îl va învăţa, de fapt, să şi frazeze coerent).
Viewpoints este o metodă postmodernă. Rezultatul lucrului asupra unei scene va fi
departe de ilustrarea acelei scene. În Viewpoints este mai degrabă mintea privitorului aceea
care face asocierile, care vede sensurile relevate, decât actorul cel care prezintă povestea. Un
Bogart, Anne; Tina Landau: The Viewpoints Book: A Practical Guide to Viewpoints and Composition,
Theatre Communication Groups, 2005, p. 118
3 Idem, p. 164
2
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actor poate citi foarte multe sensuri noi şi poveşti paralele atunci când se uită cum lucrează
colegii lui pe o temă. Aceste sensuri noi descoperite îl pot inspira în descoperirea motivaţiilor
sau a scopurilor personajului pe care îl joacă. Cea mai importantă calitate care poate fi
deprinsă prin Viewpoints este, în opinia autoarelor,„să fii deschis la ceea ce se întâmplă mai
degrabă decât la ceea ce sperai să se întâmple.”4 Prin Viewpoints actorul nu face o analiză
logică a scenei pe care doreşte să o joace, ci este informat, conştient sau inconştient, de corpul
său (atunci când joacă), de asocierile pe care le face involuntar, privindu-i pe colegii săi, sau
de sensuri mai profunde.
„Viewpoints este o cale către alegeri neaşteptate dictate nu de text, psihologie sau
intenţii. Ceea ce nu înseamnă că Viewpoints este incompatibil cu alte tehnici de actorie, ci
doar că se constituie într-o alternativă şi într-o tehnică complementară. Chiar dacă mijloacele
sunt diferite (la tehnica Viewpoints şi Sanford Meisner – n.a.) am descoperit că, în ceea ce
priveşte finalitatea, cele două tehnici sunt foarte asemănătoare: să trăieşti momentul, să
asculţi, să răspunzi la ceea ce îţi dă partenerul.”5
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Abstract The introduction of Theatre Education study into
the curriculum in middle school is more than a necessity. The
aim of Theatre Education study during the mandatory
schooling is to train a young man with basic social skills and
a communicational culture, able to understand the world, to
express himself, to interact in harmony with his fellows and
to efficiently and creatively use his own capacities, being also
sensitive regarding the cultural values.
Keywords: Theatre Education, school, creativity, skills,
cultural values.

Introducerea disciplinei Educaţie teatrală în ciclul gimnazial, constând într-o serie de
activităţi practice („learning by doing”) centrate pe dezvoltarea unor abilităţi specifice, este
un demers necesar, care ar putea contribui la dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii şi a
gândirii elevilor. Flexibilitatea mentală şi competenţele sociale dobândite prin studiul acestei
discipline ar fi profitabile tuturor tipurilor de învăţare şi transferabile celorlalte domenii ale
cunoaşterii.
Însuşirea instrumentelor creative şi dezvoltarea capacităţilor meta-reprezentative, ca
urmare a utilizării limbajului teatral multidisciplinar (implicând corpul, mişcarea, sunetul,
ritmul, gestul, cuvântul şi imaginea), asupra cărora ne vom opri în acest articol, ar fi două
dintre dominantele curriculare importante ale noii discipline. Celelalte axe curriculare,
respectiv formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului, a gândirii critice şi
asimilarea competenţelor prosociale vor face conţinutul unui articol distinct.
Creativitatea este nu numai „un stil de viaţă care permite deplina funcţionare a
personalităţii” (Allport, 1981), ci şi o aptitudine generală care, împreună cu inteligenţa, intră
în componenţa unor structuri aptitudinale extrem de complexe, asigurând astfel performanţe
în variate domenii de activitate. Creativitatea include facultatea de a înţelege, a reproduce şi
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a rezolva numeroase probleme impuse de viaţă, profesie şi mediu; totodată, ea exprimă un
ansamblu complex de calităţi care conduc la generarea noului, la originalitate.
Potrivit unor autori, creativitatea este, în fapt, o formă particulară de inteligenţă care
se dezvoltă în chip excepţional, ai cărei parametri sau indicatori de potenţial sunt fluenţa,
flexibilitatea, originalitatea şi elaborarea. Fluiditatea creativă desemnează bogăţia şi
rapiditatea asocierii dintre imagini şi idei. Flexibilitatea implică restructurarea eficientă a
mersului gândirii în raport cu noile situaţii, dar şi posibilitatea de a opera cu uşurinţă
transferuri, de a renunţa la vechile puncte de vedere şi de a adopta unele noi (această
însuşire presupune o plasticitate a activităţilor mentale). Originalitatea reflectă caracterul
deosebit al căutării soluţiilor (Popescu-Neveanu, 1978).
Dezvoltarea şi antrenarea creativă în şcoală sunt decisive.„Corelaţiile între indicatori
şi felurile de creativitate (artistică, ştiinţifică, tehnică - n.n.) n-ar putea fi explicate decât ca
efect diferenţial al antrenării creative în procesul instruirii şcolare” (Neacşu, Liiceanu et al.
1993). Tot prin antrenare ar putea fi dezvoltată şi expresivitatea. Există o distincţie
importantă între expresivitatea nativă („capacitatea de a avea o expresie”) şi expresivitatea ca
însuşire aptitudinală complexă, care înglobează capacitatea de a proiecta în plan mintal şi de
a exprima adecvat şi sugestiv o idee sau o stare psihică (Neacşu, 1971).
Vârsta şcolarităţii obligatorii este propice dezvoltării creativităţii, însă acest lucru nu
este valorizat. Chiar dacă fluiditatea creativă cunoaşte un salt în această perioadă,
originalitatea, flexibilitatea şi elaborarea creative rămân subdezvoltate. Unii psihologi susţin
că originalitatea continuă să fie tratată în şcoala românească drept un „defect”, în numeroase
cazuri ea devenind chiar un obstacol în repurtarea succesului şcolar (Roco, 2001).
De altfel, şcoala a fost adeseori criticată pentru faptul că inhibă creativitatea elevilor,
generând blocajele acesteia. Astfel, în sistemele educaţionale tradiţionale se tinde spre
formarea unor oameni adesea conformişti, cu stereotipuri comportamentale (este de preferat
să se asigure o educaţie cât mai vastă decât să se dezvolte o gândire creativă), iar activităţile
extraşcolare au preponderent un caracter pasiv, fiind noncreative (Popa, 2013).
O schimbare a percepţiei potrivit căreia şcoala frânează creativitatea presupune în
primul rând o modificare a raportului dintre profesor şi elev. Profesorul trebuie să permită
participarea elevului la propriul proces instructiv-educativ, care să dobândească atributul
interactivităţii. În cel de-al doilea rând, restructurarea programelor şcolare, prin introducerea
unor discipline care stimulează creativitatea (Popa, 2016) reprezintă o altă modalitate de
asigurare a unui cadru propice creativităţii.
Promovarea unor metode creative de tipul învăţării prin descoperire facilitează şi ea
demersul creativ. Este necesar ca profesorul să ştie că o învăţare de tip creator apare atunci
când aceasta este ghidată de procesul natural al curiozităţii şi al dorinţei elevului de a
cunoaşte, şi nu atunci când se promovează o învăţare rigidă bazată pe memorare şi
raţionamente clasice.
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Pe de altă parte, profesorul trebuie să înveţe să-i recunoască pe copiii creativi, atât
printr-o serie de indicatori empirici (practicarea unor jocuri ingenioase, stabilirea unor reguli
surprinzătoare ale jocurilor, preferinţa pentru o vestimentaţie deosebită, desenatul sau
cântatul în pauze, modalitatea inedită în care colorează un desen sau în care încheie o
povestire lăsată cu final deschis, preferinţa pentru activităţi extraşcolare etc.), cât şi aplicând
o serie de tehnici simple, precum analiza produselor activităţii (de pildă evaluarea desenelor,
a micilor obiecte tehnice realizate de aceştia) sau studiul de caz (urmărirea sistematizată a
elevilor, cu evidenţierea progreselor acestora).
O nouă disciplină de învăţământ la clasele V-VIII: EDUCAŢIA TEATRALĂ
Şcoala ar trebui să pună în prim planul activităţilor ei stimularea creativităţii elevilor,
bazată pe gândirea divergentă şi pe dobândirea unor abilităţi-cheie (expresivitate,
comunicare, metacomunicare, relaţii interpersonale armonioase etc.). Dezvoltarea abilităţilor
creative, inclusiv a celor care ţin de expresivitate, s-ar putea realiza de-a lungul celor 4 ani ai
gimnaziului, prin stabilirea unor obiective clare de referinţă şi a unor activităţi stimulative de
învăţare, în cadrul Educaţiei teatrale.
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” a propus
Ministerului Educaţiei şi Cercetării un proiect inovativ de programă şcolară pentru Educaţie
Teatrală, ca nouă disciplină de învăţământ.
Astfel, la finalul clasei a V-a elevul ar fi capabil să exprime, prin mişcare, postură,
mimică şi gestică, diverse emoţii, să utilizeze în mod inovativ şi creativ obiectele şi
ansamblurile de obiecte, să dobândească variate instrumente şi metode de exprimare verbală
şi non-verbală şi să întrebuinţeze limbajul expresiv în soluţionarea creativă a diverselor
probleme. Există o multitudine de activităţi care pot fi puse în slujba atingerii acestor ţinte,
printre care menţionăm: activităţile de explorare a potenţialului expresiv corporal, de
stimulare a capacităţilor motorii şi relaţionale (în scopul acceptării propriei individualităţi şi
a diferenţelor faţă de ceilalţi); activităţile de relaxare, încălzire, activare senzorială,
coordonare (sensibilizarea corpului, gestica şi mimica); jocurile privind explorarea mediului
şi jocurile de mişcare (cu rol în achiziţionarea conceptelor legate de spaţialitate şi orientare –
înăuntru, în afară, sus, jos, la stânga, la dreapta şi în coordonarea dinamică generală);
activităţile de dezvoltare a selectivităţii percepţiei, a reprezentărilor complexe şi a
concentrării atenţiei; activităţile de analiză a proprietăţilor obiectelor şi de transformare
creativă a acestora; activităţile de prelucrare a imaginilor, de construcţie de obiecte noi (se
vor utiliza diverse materiale pentru a face colaje, printuri, compoziții şi construcții);
activităţile care valorizează multidisciplinaritatea limbajului teatral (redactarea compunerilor
ilustrate pe calculator, dansul creativ, individual şi de grup, muzica, fotografia şi producţia
de sunet); activităţile de stimulare a motivaţiei învăţării pentru celelalte discipline curriculare
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(limba şi literatura română, istorie, geografie, limbi străine, informatică), prin analiza şi
prezentarea atractivă a unor informaţii din domeniile respective.
La terminarea clasei a VI-a, elevul ar fi capabil să-şi autoexploreze potenţialul
expresiv corporal şi emoţional, să interpreteze personajele din textele literare şi istorice,
adecvate nivelului lui de vârstă şi de înţelegere şi ar deţine instrumente/metode de
exprimare verbală şi non-verbală diversificate. Pentru aceasta, profesorii de Educaţie teatrală
ar avea la îndemână o serie de activităţi: relaxarea ghidată; redarea unor mişcări spontane şi
a unor secvenţe simple de mişcări; memorarea mişcărilor; activităţile de exprimare a
emoţiilor (asigurând concordanţa dintre mimică, gestică, limbajul verbal, mişcare, muzică,
vestimentaţie şi decor); activităţile de documentare şi de lectură (individuale şi de grup);
activităţile care vizează creşterea interesului pentru studiul individual şi pentru lucrul în
echipă (contribuind la dezvoltarea empatiei emoţionale şi cognitive, de exemplu elaborarea
poveştilor în echipe, exerciţiile de improvizaţie pe teme date şi la alegere); activităţile de
descriere a acţiunilor personajelor, de portretizare a acestora, proiectarea unor acţiuni de
comunicare cu personajele respective, schimbarea imaginativă a cursului unor poveşti;
activităţile complexe de imagerie dirijată („visare cu ochii deschişi” pornind de la secvenţe
muzicale şi literare şi povestire/scriere a conţinutului imaginat); activităţile de exersare a
jocului scenic individual şi de grup; activităţile de evidenţiere a aspectelor expresivemoţionale din conduita proprie şi din conduita celorlalţi, precum şi activităţile mai
complexe care se bazează pe multidisciplinaritatea limbajului teatral – elaborarea unor
poveşti pornind de la vizualizarea unor opere de artă plastică, a unor mini-documentare pe
calculator etc.
La finalul clasei a VII-a, elevul ar putea să-şi autoexploreze potenţialul expresiv
corporal şi emoţional şi să detecteze expresiile şi emoţiile transmise de ceilalţi, să descrie şi să
proiecteze rolurile unor personaje, să deţină instrumente performante şi metode de
exprimare verbală şi non-verbală, să utilizeze limbajul expresiv în jocul teatral. În slujba
acestor obiective, profesorul ar avea la dispoziţie: activităţile de relaxare ghidată, de
„ascultare” a semnalelor corporale, de redare a unor secvenţe mai complexe de mişcări, întro manieră structurată; activităţile de focalizare a atenţiei asupra semnalelor şi emoţiilor
transmise de ceilalţi; activităţile de exprimare a emoţiilor (asigurând concordanţa dintre
mimică, gestică, limbaj verbal, mişcare, muzică, vestimentaţie şi decor); activităţile de
evocare şi reproducere a unor emoţii pornind de la situaţii trăite, imaginate sau cunoscute
din literatură; activităţile de documentare şi de lectură; activităţile de descriere a acţiunilor
personajelor, de portretizare a acestora, de evidenţiere a stărilor emoţionale ale personajelor,
de particularizare a contextului evolutiv al acestora; activităţile de proiectare a unor acţiuni
de comunicare cu personajele respective, de schimbare imaginativă a cursului unor poveşti;
activităţile de inventare a unor personaje complexe (portretizare fizică, psihologică,
atitudinală); activităţile complexe de imagerie dirijată („visare cu ochii deschişi” pornind de
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la secvenţe muzicale şi literare şi povestire/scriere a conţinutului imaginat); activităţile de
completare a conţinuturilor imaginate de către ceilalţi; activităţile de elaborare în comun a
unei suite de acţiuni atribuite unui personaj cunoscut; activităţile de joc scenic individual şi
de grup, cu mai multe personaje, cu experimentarea rolului fiecărui personaj de către fiecare
elev; activităţile de evidenţiere a aspectelor expresiv-emoţionale din conduita proprie şi din
conduita celorlalţi membri ai grupului; şi, nu în ultimul rând, activităţile de creştere a
performanţei de grup, prin emiterea de feedback-uri reciproce.
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul ar fi capabil să se concentreze asupra senzaţiilor
corporale şi asupra emoţiilor, proprii sau ale altora şi să dramatizeze un text, cu portretizarea
detaliată a personajelor. El ar deţine instrumente şi metode diversificate de exprimare
verbală şi non-verbală şi ar putea utiliza performant limbajul expresiv în jocul teatral sau în
proiectarea unor spectacole. Printre activităţile recomandate se numără: activităţile de
relaxare ghidată, de redare a unor secvenţe foarte complexe de mişcări, într-o manieră
structurată, congruente cu situaţiile interpretate; activităţile de însuşire a unui cod comun de
comunicare expresivă şi emoţională; activităţile de integrare în jocul teatral a abilităţilor
creative şi expresive dobândite; activităţile de documentare şi de lectură, individuale şi de
grup; activităţile de descriere a acţiunilor personajelor, de caracterizare detaliată a acestora,
de focalizare asupra trăsăturilor centrale şi asupra intrigii, schimbarea imaginativă a cursului
unor poveşti, restructurarea/rescrierea lor creativă; activităţile de valorificare a
improvizaţiei, ca metodă de creaţie; activităţile complexe de imagerie dirijată, de scriere
dramatică şi de proiectare a scenariilor pe baza textelor proprii; activităţile de joc scenic
individual şi de grup, cu mai multe personaje complexe; activităţile de evidenţiere a
aspectelor expresiv-emoţionale din conduita proprie şi din conduita celorlalţi; activităţile de
proiectare a unor spectacole, de cunoaştere reciprocă a membrilor grupului (asigurarea
potrivirii persoană-rol).
Finalitatea studiului Educaţiei teatrale în perioada şcolarităţii obligatorii ar fi deci aceea de
a forma un tânăr cu abilităţi sociale de bază şi cu o cultură comunicaţională, capabil să înţeleagă
lumea, să se exprime, să interacţioneze armonios cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ
capacităţile proprii pentru soluţionarea problemelor din viaţa cotidiană, sensibil la valorile culturale şi
orientat către o auto-actualizare permanentă a cunoştinţelor.
În sensul celor arătate până acum, structura curriculumului de Educaţie teatrală
pentru gimnaziu a fost proiectată pe următoarele componente:
- obiective cadru, urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial, cu un grad înalt de
generalitate şi complexitate, vizând atât formarea unor competenţe-cheie, generale şi
specifice, specifice domeniului de cunoaştere, cât şi transmiterea anumitor valori (estetice,
prosociale) şi a receptivităţii faţă de cunoaştere, în general;
- obiective de referinţă, asociate fiecărui obiectiv-cadru, constând în rezultatele aşteptate ale
învăţării pentru fiecare an de studiu al ciclului gimnazial;
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- conţinuturi ale învăţării, pe ani de studiu, ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea
obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse;
- exemple de activităţi de învăţare care propun modalităţi de organizare şi de realizare a
demersului didactic cu elevii, ca urmare a aplicării unor strategii didactice şi a unor metode
inovative de predare, asociate conţinuturilor.
Toate obiectivele, conţinuturile şi activităţile recomandate de noi sunt crucialeîn
activitatea şi dezvoltarea psihofizică a elevilor din ciclul gimnazial, asigurând una dintre
coordonatele transversale ale curriculumului.
Competenţele formate şi consolidate stadial, pe parcursul celor 4 ani de studiu, sunt
transferabile în toate domeniile şi disciplinele din planul de învăţământ, fiind asigurat astfel
caracterul multidimensional al disciplinei Educaţie teatrală pentru ciclul gimnazial.
De asemenea, Educaţia teatrală, integrată într-un demers didactic modern, practicaplicativ, centrat pe nevoile şi interesele elevilor, ar facilita dobândirea unor competenţe
sociale, ar diminua conduitele motorii inadecvate, agresive şi/sau violente (ţintind reducerea
amplitudinii fenomenului violenţei şcolare), ar promova bunăstarea psihologică individuală
şi de grup, precum şi incluziunea socială. Educaţia teatrală ar putea avea, pe de altă parte, un
rol major în prevenirea inadaptării şcolare şi a eşecului şcolar (prin stimularea concentrării
atenţiei, a motivaţiei individuale şi a interesului elevilor) şi ar modela personalitatea elevului
ca viitor consumator de artă sau ca viitor artist.
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ROLUL DĂDACA DIN MUZICALUL
„Romeo şi Julieta, de la ură la iubire” de Gerard Presgurvic

Claudia Măru-Hanghiuc
UNATC „I.L. Caragiale“ București
claudia.hanghiuc@gmail.com

Abstract: The article describes and analyses a very famous part in
the history of theatre – The Nurse – by making a comparison between
its construction in the music-hall performance „Romeo and Juliet,
from Hate to Love” by Gérard Presgurvic and the same part in the
classical shakespearian tragedy. The interpreter of The Nurse, first
soloist of the National Operetta Theatre „Ion Dacian” – the mezzosoprano Claudia Măru-Hanghiuc analyses her work by making a full
description of the performance with details of the vocal technique she
used according to the subject and artistc requirements of both
composer and stage director.
Keywords: theatre performance, music-hall performance, drama
actor, music-hall actor and singer, Romeo and Juliet, The Nurse, Gérard Presgurvic, the vocal colour,
the vocal intensity of expression.
Povestea de dragoste a lui Romeo și a Julietei a fost mai mult sau mai puțin o invenție
dar, cu siguranță, a fost și va rămâne sursă de inspirație pentru creatorii de artă din toate
timpurile.
Sunt aproape cinci secole de când această poveste a fermecat inimile cititorilor, dar a
și pus pe gânduri generații întregi de consumatori de sentimente, de imagini și sunete, ce
analizează corespondențele personale. Cea mai cunoscută reprezentare din istoria artei și
culturii universale, matrița care a inspirat generații de creatori ce au reformat particulele de
energie radiantă dintr-o operă perenă este tragedia lui Shakespeare, considerată una dintre
cele mai reprezentative opere ale Renașterii.
Plecând de la Shakespeare s-a născut o adevărată industrie artistică (muzică, balet,
pictură, sculptură, design) care a dat sute de lucrări numite „Romeo și Julieta”, „Monttechi e
Cappuletti”, „Roméo et Juliette, de la Haine à l'Amour” sau „Giulietta e Romeo”. În muzică,
compozitori precum: Prokofiev, Gounod, Bellini, Berlioz, Tchaikovsky, Gérard Presgurvic,
Riccardo Cocciante sau Leonard Bernstein (cu „West Side Story” inspirată din tragedia lui
Shakespeare) au dat omenirii memorabile lucrări musicale transpuse în genul simfonic sau
balet, operă, music hall sau rock. În teatru „Romeo și Julieta” se confundă adesea cu însuși
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termenul „teatru”, tragedia shakespeariană fiind montată peste tot în lume. Și în film au
existat creatori precum: George Cukorcu un film multipremiat cu Oscar în 1936 și care a
folosit castul din prima sa variantă cinematografică, din 1929; Franco Zeffirelli (1968) care a
folosit interpreți la vârsta eroilor shakespearienisau Baz Luhrmann, numit și „regizorul
generației MTV”, în al cărui film din 1996 rolul lui Romeo a fost interpretat de Leonardo di
Caprio.
Doresc să mă opresc, în această prezentare, la una din creațiile muzicale care are la
bază frumoasa poveste de dragoste. Este vorba despre muzicalul „Roméo și Julieta, de la Ură
la Iubire” scris de Gérard Presgurvic în anul 2001și revizuit în 2010 ca „Romeo și Julieta,
copiii Veronei”. Trebuie subliniat, de la bun început, că în teatrul muzical lucrul unui
interpret la realizarea rolului are două direcții: partea textului vorbit care dă naștere
personajului din punct de vedere dramaturgic (ca tehnică de interpretare dramatică) și
partea cântată care completează sau înlocuiește textul vorbit în momentele de acțiune,
înțelegere, subliniere, redare a tot ceea ce înseamnă un tot unitar numit personaj. Tot acest
dublu sistem de semne de comunicare (muzical și vorbit) este descifrat de spectator printr-un
singur cod de citire a celor două tipuri de semne, rezultând astfel percepția adevărului
rezultat din interpretarea respectivului actor cântăreț. Mai precis, prin implicarea
imaginarului și a imaginației, comunicarea dinspre interpret spre public ca şi recunoașterea
dinspre public spre interpret (prin aplauze) dezvoltă ceea ce numim generic „actorie”:
interpretul prezintă publicului ficţiunea artistică folosindu-și propria imaginaţie, iar
publicul, prin imaginația de care dă dovadă transformă ficţiunea într-o realitate scenică
definită de concreteţe şi adevăr.
Voi prezenta în continuare modul în care mi-am asumat rolul Dădaca din spectacolul
de muzical „Romeo și Julieta de la Ură la Iubire” de pe scena Operetei bucureștene, faptul că,
profitând de bogăția de limbaj vorbit și cântat și de multiplele intrări în scenă, am
transformat Dădaca, cu permisiunea compozitorului francez și a regizorului maghiar, într-un
rol aproape principal. Spre final, în concepția mea ca artist interpret, personajul Dădaca se
redefinește deoarece toate trăirile îi sunt împinse dincolo de puterea de a suporta sau asuma
vina, transformând-o într-o piatră rece de gheață ce-și pierde condiția profund moleculară
spărgându-se în mii de bucăți de durere.
Pentru o mai bună înțelegere a momentelor de lucru la rol m-am raportat la textul
tragediei lui Shakespeare şi la libretul şi muzica lui Presgurvic trecând prin viziunea
regizorală a lui Kero. În Verona secolului XVI, un oraș răvășit de ciumăși rivalități politice, la
puternica familie nobiliară Capulet intrăîn serviciu o femeie căreia tocmai îi murise propriul
copil (o fetiță de numai câteva zile), pentru a fi doică de lapte micuței Capulet, Julieta. O
vom numi pe această femeie „Doica Julietei”, dar și paznicul său care se implicăîn apărarea
vieții micuței timp de 14 ani.
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În perioada în care mi-am însușit partitura am ținut cont și de următoarele criterii
prin prisma cărora am gândit culorile vocale, intensitățile, puterea de replică, volumul și
realitatea de timbru:
– vârsta personajului. Cum nu i se specifică vârsta, putem crede că Dădaca poate avea de la
27 de ani în sus. De ce spun 27? „Pe fecioria mea - pe când eram/ De doisprezece ani - zău, c-am
strigat-o!/ Hei, mititico! Vino, puica mamei,/Oricâte zile, atuncea când or fi/
Sân Petru, tocmai în ajunul zilei/ Se-ncheie de la nașterea copilei/ Chiar paisprezece ani. Că doar
Suzana/ S-o odihnească Dumnezeu, sărmana,/ Acu-i în cer, n-avui de dânsa parte!/ Suzica mea era de
vârsta ei.” Aşadar Dădaca a intrat în serviciu la familia Capulet imediat după decesul fiicei
sale pentru că avea lactație și putea s-o alăpteze pe micuța Julieta (după moda timpului).
Făcând o simplă socoteală, cei 12 ani când a fost fecioară plus cele nouă luni de sarcină cu
copila care s-a stins, dar și cu cei 14 ani ai Julietei la care a venit spre a o alăpta plus timpul
rămas până la Sf Petru dau întocmai 27 de ani. Dar tot în tragedia lui Shakespeare se spune
că era cam plinuță, cam fără dinți... și apoi: „Mă jur pe paisprezece dinți ai mei,/ Deși nu am decât
vreo patru doar,/Ea n-are încă paisprezece ani!/ Cât mai avem de azi pân' la Sân Petru?”.
Iată de ce am jucat acest rol dând Dădacei vârsta mea. Am redat către public, pur și
simplu, Simbolul, Dădaca fiind în general femeia care trebuie ascultată pentru că are
experiență de viață, are putere, tărie și, nu în ultimul rând, lapte. Să nu uităm că în vechime
erau căutate femeile robuste, simple, din popor pentru a fi dădace pentru că se spunea că
laptele pe care îl sugi de la sân îți dă caracterul ca om, puterea fizică, apartenența la o familie
robustă, un neam fără antecedente de boli,
puterea în oase și prospețimea sângelui, chiar și
limpezimea minții și inteligența („Aș spune, zău, ca supt înțelepciunea cu laptele, de n-aș fi doica ei!”).
În muzicalul lui Presgurvic, Dădaca este o
femeie înțelepțită de experiența de viață. Va
cunoaște cele mai negre secrete ale puternicei
familii a Capuleților și va ști să rânduiască astfel
lucrurile încât alegerile adulţilor să nu aibă efecte
negative asupra Julietei. Are, în același timp, și
șmecheria specifică oamenilor din mahalaua
orașelor sau de la țară.
– limbajul. În muzical, Doica Julietei este unul
dintre cele mai memorabile personaje; o femeie cu
o condiție mentală selectivă prin comportament și
înțelegerea locului său în societate. În tragedia lui
Shakespeare, acest loc este definit de limbajul
simplu și de utilizarea unor termeni specifici
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clasei de la baza societății – ţăranii: „Țin minte parcă-i ieri; și cum spuneam:/ Când a gustat
pelinul ce-l pusesem/ Pe sfârcul țâței și-l găsi amar/ Să fi văzut cum s-a zborșit micuța/ Și cum mi-a
bozolit, drăcșorul, sânul!/ Și... trosc! făcu atunci porumbăria.”
În muzical se întâmplă același lucru, cu toate că Doica lasă impresia că este aproape o
doamnă, fiind împodobită cu mărgele, cercei și pene și umblând destul de comic pe ghete cu
toc. Dar felul comic în care sunt scrise replicile este dat şi de pronunţia sa stâlcită, mai mult
sau mai puțin voit şi, deseori, de vorbele cu dublu sens („Hai! Mărită-te o dată!/ Găsește un
bărbat ce nu te bate cu urzici.” – făcând aluzie la obiceiul perioadei respective când femeile
care-și înșelau bărbații erau bătute cu urzici la fundul gol, în văzul tuturor, în Piața Centrală.)
În plus, muzica este scrisă folosind șiruri de pătrimi cu punct deasupra (staccato) obligând
astfel solista să ciocănească fiecare silabă:
„Ai cres-cut ești ma-re, Băie-ții-s la pi-cioa-re
Găseș-te u-nul bun! Mă-ri-tă-te fii ta-,-re!”
La un moment dat în tragedia lui Shakespeare Dădaca spune de față cu Julieta și D-na
Capulet: „Să cadă? Nicidecum! Ferit-a sfântul!
Că doar femeia prin bărbat se-ngrașă...”
Întocmai la aceste „obligații de familie” face referire Dădaca și în musical: „...că, după ce-ți iei
un soț, burta te umflă, iar vinovat nu-i altul decât bărbatul.”
Greu de crezut, dar aceste replici simple ar fi fost foarte greu de interpretat pe
muzică, greu ar fi căpătat sensul dorit, dacă scrierea notelor nu ar fi fost făcută într-o
succesiune aproape imperativă compozitorul folosind valori de șaisprezecimi și din nou
puncte de staccato, lipsind cu desăvârșire pe un parcurs de 32 de măsuri orice semn de legatto.
Astfel, am fost degrevată de utilizarea unor gesturi care ar fi deteriorat interpretarea teatrală
pe care am dorit s-o dau personajului. De multe ori, ca și în teatrul de proză,și în teatrul
muzical se cere o explicare sau subliniere a textului, dar care să vină tot din interiorul
scenariului, al libretului. Iată de ce cred că în muzică e mai ușor de redat astfel de pasaje
pentru că linia melodic și de multe ori și suportul armonic, mai mult sau mai puțin
disonante, ajută la crearea unei imagini cuprinse în text.
Încă de la prima scenă, unde apare împreună cu D-na Capulet și o îndeamnă pe
Julieta să se căsătorească, am construit un personaj care să producă ilaritate tocmai prin
discrepanța dintre modul în care epatează prin vestimentație și felul în care redă textul cântat
și cel vorbit, print-un mers aproape golănesc cu pași mari și zgomotoși balansându-mă ca o
rață, prin culori și intensități vocale de expresie într-o ritmică alertă.
Înainte de a merge mai departe cu descrierea muncii la conturarea acestui rol trebuie
să definim termenii de „culoare vocală” și „intensitate de expresie”. Chiar dacă eu personal
nu despart aceste două modalități tehnice de emisie vocală pot spune următoarele despre
fiecare:
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- culoarea vocală în cânt este modalitatea prin care un interpret sugerează publicului
imagini, îi determină o percepţie aproape picturală a ceea ce aude. Culorile vocale pot fi
negre (supărare), roșii (amenințări), galbene (stare de sfârșeală, de rău fizic), albe (fraze fără
conținut, turuite fără noimă), etc. Din păcate acestea nu se pot explica prin cuvinte, ci trebuie
percepute audio și vizual.
- intensitatea vocală de expresie nu este același lucru cu volumul vocii într-o frază muzicală.
Intensitatea de expresie este un termen care-mi aparține și care, în opinia mea, reprezintă
forța interioară cu care este transmis de către un interpret un sentiment către un receptor. Nu
folosesc intensitatea de expresie ca modalitate de a transmite unui receptor o acțiune lipsită
de sentiment. Folosesc intensitatea de expresie ca pe o armă subtilă menită a accentua
culorile vocale. Modalitatea tehnică prin care se realizează intensitatea de expresie ține mai
degrabă de suspendarea în așteptare a tehnicii respiratorii făcând în același timp loc realizării
actului dorit prin termenii de comparație cu ceea ce ne înconjoară (ca personaje) în
respectivul moment (exemplu: efectul de rață, efectul de porcușor, efectul de balaur,
rezultând din realizarea lor culori vocale în diverse intensități de expresie).
Atât intensitatea de expresie cât și culoarea vocală fac parte dintr-un pachet de semne
specifice interpretului vocal (fie el de text sau muzică), pachet în care mai găsim și efectele de
timbru vocal (marca personală a vocii), puterea de proiecție a vocii cântate sau vorbite în
rezonatori (oasele spongioase care construiesc bolta palatină, dinți, sinusuri), ceea ce dă
naștere volumului, modalități de aplicare selectivă a tehnicii respiratorii și altele. Interpretul
de voce cântată trebuie să țină cont că, într-un spectacol de muzical, unde se cere să fie și
actor de acțiune dramatică vorbită, el trebuie să inițieze un dublu cod de semne specific celor
două modalități interpretative dar, în același timp, sățină cont că trebuie să pună la dispoziția
publicului și codurile de descifrare a celor două seturi de semne în interpretările dramaticvocale. Iar aceste coduri se traduc foarte ușor prin transformarea interpretului în personaj,
cât și prin perceperea exactă a unei
interpretări muzicale de excepție
din partea unui public captat în
miezul acțiunii.

„Romeo şi Julieta” – actul I,
scena 3 – Claudia Măru-Hanghiuc,
Diana Niţu, Amelia Antoniu
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Revenind la rolul Doica din muzicalul „Romeo și Julieta” de Gerad Presgurvic și
ținând cont de respectarea semnelor specifice materialului muzical scris care dă naștere altor
semne din interiorul definitoriu al textului piesei de teatru și/sau libretului, trebuie
specificat că nu am întâmpinat nicio dificultate în a deveni personajul construit de
Shakespeare. Am conceput Dădaca utilizându-mi toate datele naturale, cât și pe cele tehnice,
de interpretare, raportate la partitură și textul libretului. Unui interpret care se respectă pe
sine ca artist creator și, în același timp, respectă atât autorii cât și realizatorii unui spectacol
de titlu, îi vor fi utile atât deschiderea către nou, dar și către opera primordială. În același
timp, este necesar respectul pentru ceilalţi artişti creatori din echipă: Regizor, Scenograf,
Inginer de sunet sau Inginer de lumini. Am încercat, de-a lungul repetiţiilor, să păstrez
întocmai tot materialul oferit de partitură precum și semnele și codurile specifice autorului
muzicii, în egală măsură cu păstrarea întocmai a textului vorbit al libretului, dar și
comparația prin documentare cu semnificația textului tragediei shakespeariene.
Voi explica ce mi-am propus și ce am realizat pentru a da viață unui personaj
credibil. Și voi pleca de la prima replică din spectacol, o replică dată cu voce ascuțită și
poruncitoare: „– Julieta, stai locului! Ți-am spus să nu te mai fâțâi atât!” Am demarat construcția
personajului de la această replică prin care se sugerează autoritatea Dădacei – pe de o prate,
faţă de Julieta, pe de altă parte faţă de d-na Capulet, în muzical sugerându-se că a hrănit-o la
sân şi pe aceasta din urmă, i-a fost îndrumătoare şi îi este confidentă.
După această primă replică Dădaca aplică și o corecție Julietei dându-i o palmă peste
fund, iar mai apoi trece la o voce groasă și mieroasă atunci când dorește să-și atribuie o mare
influență asupra Julietei, dar cu direcție bine calculată către D-na Capulet: „– Ascult-o pe
mama ta și dă-i crezare pentru că are întotdeauna dreptate!”, știind sigur că nu este așa, în
spectacolul de muzical d-na Capulet fiind construită ca o persoană de moravuri ușoare și
care face din prezența amantului (rol mut), veșnic cu o cupă de vin la îndemână, o necesitate.
Tot în prima scenă, în discuția dintre cele trei, deoarece textul libretului este foarte
ofertant pentru acest personaj, care lasă impresia de la început că „face și desface”, am putut
sublinia, printr-o culoare vocală caracteristică femeilor de la țară când își categorisesc
odraslele ca fiind „grele de cap”, replicile menite să o facă pe Julieta să discearnă dacă și când
este binevenită dragostea. Replică vorbită: „Aoleu dragă, da’ ce le mai amesteci!/ Dragostea nu e
căsătorie, iar căsătoria n-are de-a face cu dragostea!” Sau replica cântată: „Bărbații vai de ei, au
sufletul blajin/ Habar n-au de femei, jumate sunt virili/ Iar restul niște blegi! Eu îi accept și-așa!/ La
mine nu se uită, da’ mai pot spera!/ Uite, mama ta, ea mereu s-a descurcat./ Când tatăl nu putea,
găsea ea alt bărbat.” (gest cu brațul atârnat asemenea unui phallus bleg).
Inspirându-mă din textul shakesperean: „Că ea sta copăcel pe-atunci, drăguța,/Pe sfânta
cruce, chiar cerea să umble/Și forfotea de colo până colo.../Cu-o zi-nainte se plesnise-n frunte/Căzând
cu fața-n jos, și omul meu -/Să-l ierte Cel de sus! - era un om/Așa de hâtru! - o ridică-n brațe:/«Hai»,
zice el, «căzuși, așa, pe față?/Când îi fi mare, ai să cazi pe spate!/Așa-i Julico?»și, o, Preacurată!/Ea
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tace-atunci din plâns și zice «Da!»/Vezi cum se prinde gluma câteodată!/O mie de-ani de-aș mai trăi,
nu uit./«Așa-i Julico?» zice el; ea tace/Din plâns și zice: «Da!»”și gândindu-mă și la celebrul
„dicton” comunist „adevărații oameni sunt cei cu origine sănătoasă” (deoarece montarea este
făcută în limba română, deci spre înțelegerea publicului român trecut prin istorie și educat
după cerințele veacurilor), am adăugat culorilor și intensităților date vocii și o gestică mojică,
aproape bădărănească, adecvată personalităţii robuste a Dădacei. Orice personaj trebuie să
posede şi o plastică corporală prin care să sublinieze ideile expuse, cu atenție ca acest
procedeu să nu devină un mod exclusiv de interpretare dramatică și, mai ales, nu un mod
pleonastic în raport cu replica vorbită sau cântată. Iată de ce am făcut din rolul Dădaca un
personaj foarte colorat folosindu-mă de vestimentația stufoasă și neadecvată, de greutatea
corporală, de limbajul colorat, de alternanța de stări (de la comedie la tragedie trecând prin
teamă și neputință).
Un tablou minunat creat în spectacolul muzical este întâlnirea Dădacei cu gașca de
tineri, prieteni ai lui Romeo, în Piața centrală din Verona, în care există o scenă vorbită și una
cântată. Cea vorbită este savuroasă prin conținut și foarte ușor de interpretat prin alternanţa
de replici „inteligente”. Pentru o interpretare cât mai personală am preluat elemente din
limbajul folosit în actul I al tragediei shakespeariene, dar și din cel conceput de libretistul
muzicalului și le-am transformat în atitudine.
Shakespeare: „Apoi, dacă are ceva să spună în ce mă privește pe mine, am să-i arăt eu lui,
de-ar fi măcar încă o dată pe atâta de grozav pe cât este el și alți douăzeci de găgăuți ca el, și, dacă eu
nu pot, au să poată alții! Auzi, ticălosul! Că doară eu nu-s d-alea cum mă crede el, eu nu-s de teapa
lui! (întorcându-se către Petre) Și tu ce păzești acolo, de lași orice nespălat să facă haz pe socoteala
mea?”
În muzical: Dădaca – Peter? Evantaiul mototolule! (îl pocnesc pe Peter cu palma peste
ceafă din dorința de a transmite tinerilor adunați în Piață că pot săși lovesc, dacă e cazul).
Benvolio – Da’ dă-i o dată evantaiul ăla, că poate o face mai frumoasă! (aici are un gest obscen prin
care îmi arată cât de jucăușă este limba lui în gură făcându-mă pe mine să exclam):
– Exact! În comparație cu gura ta aia spurcată pânăși partea mea de jos e mai frumoasă!
(La această frază am folosit un timbru îngroșat, o culoare care să-mi confere importanțăși mai
ales să fie un semn care, descifrat, înseamnă„fac față limbii voastre spurcate!”)
Dădaca – „Bună dimineața tinereilor!” Binețea a fost dată pe o culoare timbrală de femeie
înțelegătoare, apropiată de sufletele tinerilor din piață, o culoare mai subțire, calmăși cu
accent pe „tinereilor”, tocmai pentru a face diferența de vârstă și a arăta că deține controlul,
iar ca gestică traductibilă „sunteți cuminți, știu să mă port!” am strâns evantaiul și l-am ținut
cu ambele mâini la piept.
Partea cântată a acestui tablou poartă numele „Ha, ha, ha!”. Plecând de la acest titlu
am putut sublinia prin voce puternic îngroșatăși de o intensitate dincolo de limitele estetice
cerute de cânt în sine și prin lovituri cu evantaiul pe capetele sau pe umerii tinerilor, modul
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în care își face curaj, dar, în același timp, le transmite printr-un cod gestual și vocal imposibil
de trecut cu vederea, că este o femeie greu de înfrânt care nu marşează la glumele lor
deocheate: „Ha, ha, ha, foarte amuzant/ Hah, ha, ha, parc-am zis un banc!/ Altceva nu știți/ Știți
doar să glumiți ceată de tâmpiți! Boilor!”
Femeia puternică, dar temătoare (fiind înconjurată de membrii și prietenii unei familii
rivale) se manifestă în acest tablou și prin gâfâieli, un mers aproape îngenunchiat pe alocuri,
metode de a exprima oboseala, teama, neîncrederea, excitația atenției; ea prezintăși fața
personajului care încearcă să iasă dintr-un context căpătat printr-o intonație tăioasă care să
transforme totul într-o dojană destul de acidă: „Doamne, ce-am în jur!/ Chiar și-un imbecil pare
mai matur/ Voi nu realizați că vă limitați?/ Sunteți Feți-Frumoși, dar la minte storși!/ Niște
păcătoși!”, pentru ca, mai apoi, când se simte încolțităfiind prinsăîn interiorul unui cerc
asemeni unei hore ce se mișcă imprevizibil în jurul său, să îmblânzească tonul de frică și să
pareze printr-un curaj care să-l facă pe spectator să-și reamintească pe moment celebra vorbă
românească „Curaj, găină, că te tai!”. Am convenit cu regizorul spectacolului, Kero, ca la
acest moment să nu cânt împreună cu tinerii așa cum este specificat în partitură: „răi, buni,
urâți frumoși/ suntem cu păr sau chelioși/ toți iubim pe cineva/ urât, frumos mi-e tot una!”, ci să tac
și să mă las manevrată într-o mișcare impersonală, voit dezlânată asemenea mișcării unei
marionete, deoarece la finalul numărului muzical tinerii mă împing ținându-mă strâns de
ceafă, peste Peter, ținut la fel, pentru a ne face să ne sărutăm fără voia noastră spre râsul
general, pregătind deschiderea următorului tablou plin de comic de situație – DădacaRomeo. În acest moment al acțiunii intrăîn scenă Romeo, iar tinerii își abandonează victimele
(Dădaca și Peter) sărind și comentând necuviincios: „– Dădaca și Romeo, dădaca și Romeo,/
Găina grasă și bătrână face zeama bună.”
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Dădaca redevine exact personajul
grotesc de mai devreme și nu o las să se
schimbe până nu află cam ce fel de om este
Romeo prin întrebări directe, puse rapid și
pe
o
culoare
groasă,
aproape
amenințătoare, astfel încât Romeo să nu
aibă timp să gândească și să deschidă gura
spre a răspunde: „Așadar, dumneata ești
Romeo!/ Dumneata o iubești pe Julieta mea?/
Ai face orice pentru ea?” Am simțit aici
nevoia, ca personaj, de a-i trage o palmă
lui Romeo (pe de o parte pentru a mă
descărca de tensiunea din timpul întâlnirii
cu tinerii și, pe de altă parte, pentru a-i arăta că atitudinea tinerilor din Piața Centrală a
Veronei, rudele și prietenii lui, nu mi-a plăcut, iar el este cel pedepsit pentru că el mi-a picat
în mână). Dar concomitent cu răspunsul lui Romeo: „Orice!” am simțit că trebuie să subliniez
cumva bunătatea sufletească a Dădacei pentru a trece mai lin către tabloul în care îmi spune
că a aranjat căsătoria cu Julieta sub binecuvântarea lui Padre Lorenzo. Am adăugat astfel un
gest prin care îl prind de vârful nasului cu două degete, gingaş, spunând (prin adaos la
textul libretului așa numita „replică de balans”): „Răspuns corect”! Gestul și replica au fost
bine primite de public și de compozitorul Gerard Presgurvic și regizorul Kero, provocând de
fiecare dată râsul zgomotos și aplauzele ce marchează descărcarea de tensiune – întâlnirea cu
tinerii s-a terminat în siguranță. Aceasta se datorează excelentei împletiri între muzică, text și
interpretare, în acest moment devenindu-mi evident faptul că am creat personajul în egală
măsură pornind de la text, cât şi de la partitură.
Din mometul în care Dădaca primește răspunsul afirmativ al lui Romeo (cununia
dintre el și Julieta se va face la capela și sub binecuvântarea lui Padre Lorenzo), am schimbat
tot comportamentul Dădacei analizând, mai ales, replica scrisă de Shakespeare (care în
muzical nu există) prin care Dădaca vrea să știe dacă pajul lui Romeo, cel care trebuie s-o
însoțească la capelă (nici el neexistând în muzical), este om de încredere, iar secretul va
rămâne, pe veci, cunoscut doar lor: „E om de treabă pajul dumitale?/ Știi vorba veche că: doi pot să
tacă/ Când unul dintre ei din lume pleacă!”
Cred că această replică descrie, de fapt, adevărata personalitate a Dădacei: tot
comportamentul ei de până acum a fost menit să direcționeze atenţia către o anume
superficialitate care ascunde, în fapt, faptele generatoare ale vinei viitoare. Publicul
sesizează, aşadar, abia în acest moment cine este Dădaca: o femeie loială, grijulie, temătoare,
dar puternică și profund iubitoare până la a face să dispară de pe fața Pământului toate
obstacolele din fața Julietei (și, din acest moment, și a lui Romeo). Este o replică ce aproape
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lasă să se întrevadă posibila crimă de care Dădaca ar putea fi capabilă pentru ca secretul să
nu răzbată
În spectacolul de musical al lui Presgurvic acest moment de cotitură în manifestarea
personalității Dădacei (lipsit de frumusețea de gheață a celor trei versuri shakespeariene) este
subliniat în alt mod: printr-o arie a Dădacei în care la început îi povesteşte lui Romeo despre
copilăria Julietei până la cei 14 ani ai săi, pentru ca mai apoi, după ce-l expediază printr-o
palmă peste cap și un sărut pe frunte, să-și dezvăluie teama pentru viitorul celor doi copii
frumoși, dragostea pentru Julieta, neputința în fața urii din sânul celor două familii rivale.
Plecând de la replica lui Shakespeare și la mesajul ei am hotărât ca aria mare a Dădacei,
numită„Ochii-i strălucesc!” să o interpretez cu o voce caldă la intensitate ușor și plăcut
perceptibilă, fără așa-zisele colțuri de volum și dând întregului număr muzical o unică
culoare vocală, culoare care necesită o tehnică foarte dificilă de plasare a aerului pe o poziție
de falsă cupolă, falși rezonatori, o tehnică de a trimite aerul pe o senzație de oftat timid și
revoltă neputiincioasă. Fără să exgerez pot spune acum că mi-au trebuit două zile de căutări
în propria tehnică pentru a găsi modalitatea care să
dea ca expresie exact sentimentele și trăirile cerute de
Shakespeare și Presgurvic: „Uite-acești doi copii/ Cine-i
va ocroti/ Visul lor este prea frumos/ Pentru-acest oraș
vicios! Ochii-i strălucesc,/ Stelele-o privesc/ Desprea ea
vorbesc!/ Doamne cât mi-aș dori/ s-o mai pot ocroti/ la
casa ei s-o pot vedea/ cât voi plânge pentru ea.” Aria se
încheie cu două versuri care se tot repetă obstinat și
care pot trezi în inima ascultătorilor atât frumusețe și
simplitate, cât și teama pe care o simte Dădaca
pentru viitorul tinerilor, teamă legată de puterea
cerului, a stelelor, de a vorbi de bine cu Dumnezeu
despre cei doi copii îndrăgostiți: „Stelele-o privesc/
Desprea ea vorbesc!”
„Romeo şi Julieta” – actul I, scena „Ochi-i strălucesc” – Romeo – Jorje
Căsătoria are loc prin bunăvoința lui Padre Lorenzo având ca martor pe Dădacă.
Comportamentul său este nedeslușit, rece, distant în raport cu spectatorul. Singurul obiectiv
al Dădacei este acum apărarea celor doi tineri, în special apărarea Julietei. Noaptea nunții
este supravegheată de Dădacă. Comportamentul său trebuie să rămână rece mai ales că, în
timp ce tinerii își consumă actul de dragoste, părinții fac aranjamente, ea asistând nedorit la
discuții legate de planurile de măritiș între Julieta şi Paris. Atenționarea tinerilor despre
iminenta apariție a părinților în camera Julietei, după noaptea nunții, este făcută de Dădacă.
Atitudinea Dădacei este la fel de rece și distantă față de tot ceea ce nu înseamnă Julieta. Iată
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trei acțiuni care subliniază transfromarea personajului Dădaca și care m-au obligat pe mine,
ca actor de proză (de astă dată), să caut modalități de a spune un text scurt, în toate cele trei
ipostaze, fără să fie lapidar și fără să devin plictisitoare prin atitudinea serioasă. În toate cele
trei ipostaze am folosit o culoare vocală albă ca și cum vorbele rostite nu ar fi avut conținut,
aceasta culoare fiind singura în măsură să păstreze personajul pe o linie secundară așa cum
s-a dorit de către autori și realizatori și pentru a o pregăti pe Dădacă pentru ceea ce urmează.
În spectacolul de muzical parcurgerea rolului Dădacei se face din momentul „noaptea
nunții” pe un teren de redare bazată mai mult pe talent decât pe o gândire obiectivă a
tehnicii interpretative deoarece tehnica ar deveni de acum înainte foarte complicată. Spun
acest lucru deoarece momentul în sine numit „momentul zero” deschide drum interpretării
semnelor prin decodificare polarizată. Adică: asemenea intersecției axelor din matematică se
creează o mișcare a caracterului personajului plecând de la punctul zero către plus infinit
într-un parcurs sinuos pe deasupra sau pe dedesubtul axei caracterologice și o altă mișcare ce
pleacă tot din punctul zero către minus infinit, linia de parcurgere, de astă dată, fiind o linie
dreaptă și tăioasă către partea înnegrită de durere a sufletului.
În tabloul numit „Deznădăjduiți!” atât textul
vorbit, cât și cel cântat devin la Dădacă adevărate
urlete prin care ea își varsă durerea dinspre și spre o
situație fără ieșire. La un moment dat, după moartea
tinerilor Mercuțio și Tibalt, Dădaca începe să blesteme.
Spaima duce la blocajul minții iar ea repetă la
nesfârșit: „Cât vom mai fi și vom suferi,/ o Doamne doar
tu ne mai poți opri/ Noi, păcătoșii, vrem/ să ne scapi deacest blestem!/ Strig și nimeni nu m-ascultă/ Plâng, dar
nimeni nu se uită/ Toți aveți în suflet numai ura/ Câți vom
mai fi și vom suferi/ Popor blestemat veșnic vei plăti/ Cât să
ne mai rugăm să răbdăm și să-ndurăm/ Doamne, păcătoșii
strigă/ Ai milă de noi, de viața noastră.”
Am folosit pentru acest moment un timbru gutural peste care am pictat o culoare de
animal rănit, de o forță extremă. M-am folosit de o tehnică respiratorie asemănătoare tehnicii
folosite de suflătorii în alamă și de rockeri (lucrul extrem cu mușchii abdominali inferiori)
pentru a conferi o forță aproape distructivă materialului sonor, emis prin exgerarea
conștientă a valorii vocalelor și consoanelor în cuvânt. Toate acestea au fost inspirate de
poziția în care Dădaca trebuie să ajungă urmând un traseu colțuros și fărățintă printre tinerii
care aleargă și blesteamă la rândul lor: în finalul mișcării din scenă Dădaca ajunge în sală în
fața spectatorilor fiind baza unei cruci care trece în mijloc prin pieptul Ducelui de Verona
care la rândul său se află în mijlocul scenei și se termină acolo unde este poziționat Padre
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Lorenzo, urcat pe altarul din fundul scenei. Brațele crucii sunt formate din tinerii din cele
două familii rivale Montechi și Capuleti.
După toate aceste blesteme, Dădaca se retrage din mijlocul acțiunii și reapare într-un
moment important când, ridicând pumnii către Dumnezeu, transferă centrul de blesteme și
face eforturi cu ea însăși pentru a o convinge pe Julieta să se căsătorească, măcar de formă, cu
Paris. Dacă până la această scenă m-am folosit de o tehnică de emisie specifică spectacolului
muzical, în acest moment am susținut toată partitura cântatăși chiar și cea vorbită pe tehnică
de bell-canto, de operă, dorind ca prin aceasta să fac publicul să perceapă o notă prețioasăși
falsă astfel încât Dădaca să fie percepută ca parte conștientă la o înșelăciune (ea având
oricum de gând să-i înlesnească Julietei fuga la Mantua, acolo unde Romeo fusese
surghiunit). Am avut plăcerea să am alături de mine în această metodă de interpretare, de
expunere scenică a ideii de prețiozitate nespecifică, și regizorul și dirijorul care au apreciat
modul prin care am transferat greutatea vorbelor pe care mi-ar fi fost imposibil, ca personaj,
să le spun Julietei mai ales că textul vorbit este de-a dreptul lapidar: „Dar cum mai poți tu să
mai trăiești,/ Un asasin să iubești?/ Paris e-acum salvarea ta/ Acceptă și nu refuza!”, iar partitura
muzicală are o scriitură foarte înaltă necesitând astfel o altfel de poză de trimitere a aerului în
rezonatori și ducând direct către tehnica de bell-canto.
Și vine momentul în care o descopăr pe Julieta, îmbrăcată în cămașa de noapte în care
devenise a lui Romeo, după ce băuse otravă. Acesta a fost momentul în care am încercat ca
vocea mea să treacă prin culori, timbre și intensități dramatice de expresie care să cuprindă
întreaga paletă aflată la îndemâna unui interpret de-a lungul întregului rol. În doar câteva
replici am încheiat, practice, rolul jucat ca Dădacă, finalul muzical al spectacolului oferind
personajului o concluzie uluitoare: a-și recunoaște vina de unic generator al morții printr-un
comportament paradoxal, specific vieții.
Încep calm prin a-i striga ușor numele în timp ce dau la o parte draperiile de la
ferestre: „Julieta! E timpul draga mea! Hai! Deșteptarea!/ Zorile au îmbrăcat lumea! Julieta? Ei,
drăcie! Nu spui nimic?/ Julieta? Am o surpriză pentru tine!!”Mă întorc spre ea și-i văd culoarea
palidăși sticluța cu otravă. Scap din mână cu zgomot tava cu micul dejun și spun într-o
șoaptă ce conţine și o culoare albastră de durere: „Julieta? Nu!”Ridic sticluța cu otravă, o
miros și înţeleg: „Nu!”,strigând apoila limita pericolului pentru coardele vocale (ca să nu le
rănesc aerul percutat este trimis prin control extrem într-un anumit loc de pe bolta palatină):
„Julieta a murit!”. Astfel sunt alertați toți membri familiei Capulet.
Cu această replică pot spune că misiunea mea ca artist, aceea de a fi, pentru câteva
ore, o Dădacă credibilă, este subjugată tristeții distructive a personajului și ea s-a împlinit în
ideea de a da naștere unei fantasme finale ce conturează trupul vinovăției. Faptul că în final
cânt cu aceeași voce caldă folosităși în aria „Ochii-i strălucesc!”, dar plină de durere despre cei
doi copii, jertfe pe un altar construit din ură: „inimi rostind iubire!” și mai apoi (ștergându-mi
un sânge imaginar de pe mâini) și cu privire rătăcită: „Vom putrezi cu toții,/ Jos, în infernul
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morții/ În timp ce sus în Cer, vor sta Romeo și Julieta!” nu mai reprezintă salvarea pentru
femeiea-personaj consțientă de vinovăţia ei: „Julieta a murit!”. Cu toate acestea, acest timbru
cald reprezintă pentru public cheia codului de descifrare a adevărului despre întreaga
interpretare a rolului și-l obligă să-și punăîntrebarea: „Dacă n-ar fi existat Dădaca, Romeo și
Julieta s-ar mai fi iubit, s-ar mai fi căsătorit sau ar mai fi murit?”.
În concluzie, un lucru foarte
important în realizarea unui spectacol de
teatru muzical din punctul meu de vedere,
ca artist interpret, este ca forța, acuratețea și
culoarea prin care este reprezentată
partitura muzicală, să fie în perfect balans
cu partea de dramă teatrală. Este necesar ca
textul vorbit, care îl transformă pe cântăreț
în actor, să se situeze pe același plan
interpretativ cu partea în care actorul cântă
partitura muzicală, pentru a nu creea
distorsiuni în perceperea personajului de
către public.
„Romeo şi Julieta” – actul II, scena finală
„Vină, crimă, doar noi suntem cei vinovaţi!”
Teatrul ca reprezentație dramatică, muzicală, de balet sau muzical-dramatică este
modalitatea prin care omenirea își reamintește propria istorie, cu evoluțiile și involuțiile ei, și
de aceea aducerea pe scenă a unor caractere umane trebuie să fie fidelă ideii conținute în
originalul creației de scenă, ținând seama de tot ceea ce definește o persoană, un obiect, o
plantă sau animal, un corp ceresc, o ființă supremă, o perioadă de timp, toate acestea
definind, evident, concepția autorului. Ele reprezintă un cod special de semne audio și
vizuale pe care spectatorul de teatru, avizat să perceapă teatrul ca mod de expresie, le
traduce cu ajutorul sentimentelor. Sentimentele sunt singurele procese afective care
descifrează codul vieții în și prin termenul numit „adevăr”. Conform DEX „sentimentul este
facultatea de a simți, de a cunoaște, de a aprecia ceva, este conștiință”. Prin urmare, putem
concluziona că teatrul, vehiculând sentimente, creează conștiință, iar respectul pe care-l
nutrește interpretul față de personajul său și față de public este un sentiment de
responsabilitate morală rezultat din conduita artistică proprie.
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Abstract: The study of poetry reciting is done in the first half of
the second year of acting studying. Sonnet is the poetry with
fixed form which is classified as a philosophical poem. The
author talks about her experience as a Stage Speech teacher and
about a performance made entirely with sonnets. This poetic
form is not an easy one residing in the state of simple exposition
of verse or a poetic message, but is a way to find yourself as an
actor in the process of transferig the text of a poem in a
theatrical monologue. The stages of construction of such a
performance, updated to the new demands for academic studies,
are subject to the research here.
Keywords: performance, Stage Speech, reciting, poetry, sonnet, monologue.

artistic un domeniu pe care îl studiez
Spectacolul-recitaleste o formă de exprimare artistică,
analizeaz etapele de studiu individual şi colectiv, de
și practic de ceva timp. Articolul analizează
construcție şii de finalizare ale celui mai recent dintre spectacole – Mi-aș pierde paradisul.
Participanții activi sunt studenții anului al doilea de studii. Poeziile aparțin sonetistului
Mihai Codreanu.
recit deja „ştiute”. În analizarea
În forma sa deja definită, sonetul pare supus unei recitări
mesajului unui sonet se pot descoperi variante multiple de transmitere a comunicării
autorului, dar şi a diverselor conotații prezente în modul de abordare al interpretului.
Recitarea trebuie să fie personală, interiorizată, asumată. Este importantă maniera în care
studentul se apropie de text, de etapa de descoperire a înțelesurilor existente în versurile
sonetului, ca şi etapa superioară – studiul atent asupra nuanțelor ce pot reieşi din viziunea
lui, empatică cu ideile poetului. Altfel spus, procesarea informației, în acest caz, este metoda
ce ajută studentul să transmită mesajul sonetului, fiind el însuşi creator, participând integral
la această experienţă.. Ivana Chubbuck spune: „De ce un actor poate fi excelent într-o piesă şi
un altul plicticos în același rol, când are, practic, de spus aceleași replici? Dacă n-ar exista
meş ugita îmbinare a frazelor, n-ar trebui decât să
decât replici, frumusețea limbajului sau meşteş
citim şii ar fi de ajuns. Dar cuvintele nu sunt doar citite sec din pagină.
pagin Ele sunt interpretate şi
ad
că inclusiv recitarea poeziilor din cadrul
însuflețite de către actori.”6 Insist prin a adăuga
6
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unui spectacol specific are ca structură o formă compactă a mesajului. Nuanțelor
interpretative li se pot acorda variații, dar ele trebuie conjugate spre un singur mesaj. Din
punctul de vedere al artei actorului, nu există diferenţe prea mari între un spectacol realizat
în baza unui text dramatic şi unul realizat în baza unui text poetic. Din punct de vedere
regizoral, spectacolul are nevoie de o concepție (decor, mişcare scenică, relaţii între
personaje/recitatori).
Capacitatea de a dirija corect acest parcurs până la momentul spectacolului aparține
profesorului care poate aduce nivelul de profesionalism necesar. Colaborarea profesorstudent este ideal să pornească de la întrebările corect adresate celui din urmă şi care țintesc
să producă înţelesuri, revelaţii, o implicarea emoțională firească, organică, dublată de
capacitatea sa de a asuma: Despre ce vorbeşte acest text? Ce întâmplări sunt aduse în discuţie?şi
Care este mesajul textului? Filozofia mesajului? Vorbim de un proces psihic care determină
dezvoltarea imaginației interpretative. Luând în discuție materialul brut al studentului, avem
de modelat multiple mecanisme de gândire, fragile sau prea rigide care trebuie îndreptate
spre un proces de lucru specific spectacolului respectiv. Să nu uităm că mă refer la un nivel
avansat de studiu, cel din semestrul I al celui de-al doilea an de studiu, când deja este
cunoscut potenţialul creativ al studentului.
Selecția sonetelor am făcut-o personal, iar distribuirea lor a revenit studenţilor.
Consider util ca, în cazul acestui gen de spectacol, să procedez în sens invers faţă de
obişnuita distribuire a rolurilor la teatru. Astfel, am acordat atenție fiecărui student, sonetele
au fost citite de fiecare în parte, iar, după această lectură, prin dialog, am realizat distribuția.
Scopul acestui tip de spectacol este acela de a transforma poezia, sonetul în monolog. Acest
proces bine îndeplinit este un punct de plecare în susținerea pledoariei mele către o
adresabilitate directă (în ciuda unei recitări pasive), un pas spre abilitatea de susţinere a unui one
man show/one woman show.
Imaginația este un factor determinant în procesul scenic actoricesc şi poate fi un
obstacol sau un atu. Nu avem niciun motiv să facem distincţie între rol şi poezie. Ambele
pornesc de la text, au sensuri, accente, timp pentru a realiza un contrapunct. Este foarte
important ca studentul să fie implicat direct, organic, total – la nivel mental, fizic şi emoţional
- în lucrul asupra textului.
La orele de Vorbire scenică am analizat fiecare tip de imaginație în parte fără a insista
acolo unde studentul s-a dovedit capabil a lucra singur în direcţia corectă. Am observat,
experimentând, că există cinci tipuri de recitatori: intuitivi, empatici, distanţi, entuziasmaţi
şi…cabotini. Primii, intuitivii, sunt cei mai productivi. În rostirea lor se poate vedea limpede
adevărul trăirii. Ei au măsură. Rolul şi efortul predării, totuşi, constau în a-i poziționa pe
fiecare dintre studenți la punctul zero de pornire, acolo unde sunt în zona de confort
emotional, acolo unde sunt autentici şi disponibili a se implica în Aventura pe care le-o oferă
textul. De altfel, chiar dacă vorbim de fonem putem extinde spre cuvânt şi apoi spre propoziţie
cele ce urmează: „… modul de a realiza fonemele în pronunțarea românească scenică se
bazează mai mult pe intuiție şi pe imitație decât pe cunoașterea necesităților obiective.”7
Facem, în continuare, o analiză succintă a sonetului.
7
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Iată definiţia DEX-ului:
sonet s.n. (lit.) – poezie lirică având formă prozodică fixă, alcătuită din 14 versuri
endecasilabice8 repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişatăşi două terţine cu rimă liberă,
ultimul vers conținând, de obicei, o concluzie, o subliniere expresivă a sentimentului
dominant. • pl. –e. /‹fr. sonnet, it.sonetto.9
prozodie s.f. (lit.) Parte a poeticii care se ocupă cu studiul versificației şi al normelor
ei sub raportul structurii versurilor, al numărului accentelor sau al cantității vocalelor unui
vers; (mod de) aplicare a acestor norme în compunerea unei lucrări poetice.
Partea teoretică este un prim pas în descifrarea textului, dar partea cea mai
importantă rămâne cea practică, abordarea textului la nivel personal, autentic, asumarea
situaţiei redate în text. Numai pe acest drum al autenticităţii şi organicităţii se poate viza
stârnirea emoţiei. În ce priveşte frazarea, modul de a rosti, locul de emisie a sunetului,
rămâne ca studenţii să exerseze, să parcurgă un proces propriu, realizând necesitatea
clarităţii şi a expresivităţii vorbirii scenice.
Este evident că nu putem trasa cu exactitate tonul, pauza scenică, intensitatea cu care
se transmite sunetul şi toate celelalte forme de exprimare când rostim textul poetic. Nici nu
vrem asta. Cel mai important lucru, însă, rămâne racordarea studentului la textul propriuzis, asumarea problematicii aduse în discuţie, curajul de a se lăsa vulnerabil, modificat,
transformat. De aici vor reieşi expresivitatea rostirii actorului şi portabilitatea mesajului
autorului.
Referinţe bibliografice:
1. Sfârlea, Lidia, Pronunția românească literară. Stilul scenic, Editura Academiei,
Bucureşti, 1970
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PLEDOARIE PENTRU LIMBA VORBITĂ10

Thomas Ciocşirescu
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
ciocsirescuthomas@yahoo.com

Abstact: The discreet relationship between voice and spoken
language is very important in defining and understanding the
world. Theatre has a great role in that. The human voice,
schematically, is defined as a „transmitter” of articulate sounds,
but permanent irregularities from recognized rules of spoken
language will bring us in the situation of using the inarticulate
sounds (privilege of symptomatic neuro-vegetative actions) for
human relations. The actor is a „keeper” of the spoken language, is
a mission that we advocate to uphold.
Keywords: spoken language, living system, language death.
Mecanismele intime ale ȋnţelegerii lumii contemporane nu pot izola umanitatea de
limbajul vorbit, oricȃt de complexe ar fi sistemele de comunicare existente astăzi.
Este ȋn unanimitate acceptată ideea că limba vorbităeste un sistem viu. Ca orice
sistem viu, trebuie să fi avut un început, dar va avea şi un sfârşit. Dacă originea vorbirii la
om este controversată, sfârşitul existenţei limbajului vorbit este identic cu sfârşitul
umanităţii. Particularizȃnd afirmaţiile pentru existenţa unei limbi anume constatăm că
sfârşitul acesteia este legat de sfârşitul celor care o vorbesc. Numeroase sunt exemplele
oferite de istorie ȋn acest sens, deci putem să fim de acord că lucrurile stau astfel.
Când vorbim de istorie nu trebuie să ne îndepărtăm foarte mult în trecut, istoria
recentă este la fel de cruntă. Prezentul şi viitorul nu aduc veşti bune: mii de limbi vorbite
sunt sortite morţii în prezent şi în anii imediaţi.
Dacă ne referim la limba romȃnă suntem în dificultate atunci când trebuie să vorbim
despre începuturile existenţei acesteia, dar să nu avem același sentiment și în ceea ce privește
viitorul acesteia. Lumea artei pe care o reprezentăm acum, aici este nu numai „oglinda vie”a
lumii, ci casa însăşi a identităţii lumii. Actorul este un „păstrător” al limbii vorbite, este o
misiune pe care pledăm să şi-o asume, iată crezul nostru pedagogic; iar teatrul este locul în
care aceasta este mai vie decât în oricare loc, consider a fi motive suficient de puternice și
legitime pentru preocupările noastre pentru acest subiect.

discurs prezentat în cadrul Simpozionului „Vocea ta contează” ediţia a 3-a (15-16 apr. 2016),
București, organizat de Societatea Romȃnă de Foniatrie, în tronsonul „Voce și artă”, tema „Vorbirea –
modalitate de reconstrucţie a lumii”, coordonată de prof. univ. dr. Olga Delia Mateescu.
10
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Vorbeam de sfârşit, adică de moarte. Moartea ca sfârşit al existenţei fizice a omului
este un subiect clar, dar când moare un om la modul „figurat” este la fel de important.
Auzim şi folosim expresiile „a murit ceva în mine” sau „a murit o parte din mine”. Sunt
folosite când lumea celui în cauză dispare sau se modifică în mod radical: o persoană sau
persoane dragi, comunitatea cu care se identifică sau empatizează, casa în care acesta a
locuit, patria etc. Această duhoare începe să pătrundă limbile vorbite, şi limba romȃnă nu
face excepţie. Dacă ȋn mod obiectiv un copac este acelaşi, cuvintele: copac din română, tree din
engleză, albero din italiană, arbre din franceză sau geedka din somaleză au lumile lor,
identificabile în cei care le rostesc, iar lumea este formată din toate aceste lumi.
Vorbeam de copac şi despre sfârşit, moarte, la figurat, dar câţi copaci trebuie să fi
murit în lumile milioanelor de vorbitori de limbă română care s-au pierdut în ultimii ani,
mulţi pentru căşi-au părăsit ţara şi câţi tree, albero, arbre şi-au făcut loc ȋn sufletul acestora?
Dar să vorbim despre viaţă!
Ce ȋnseamnă viaţa unei limbi, ce stă ȋn spatele acestei vieţi? Comunicarea dintre
oameni şi nevoia de comunicare pot fi considerate combustibilul acestei vieţi, iar din
rezultatul acestui proces se proiectează modelarea
lumii în care trăim. Vaste au fost şi sunt
preocupările pentru această zonă, dar poate ar
trebui „reconstruit” modul în care abordăm
lucrurile pentru a avea şi o altă înţelegere a
acestora. Limba vorbită şi concepţia noastră despre
originile ei au o influenţă mai mare decât am putea
bănui asupra felului în care ne construim şi
reconstruim lumile. În opoziţie declarată stau
concepţia privind originea divină a limbajului
vorbit şi concepţia evoluţionistă. Ca santinelă între
aceste două concepţii nu stă Darwin, aşa cum neam aştepta; borna dintre ele este cimpanzeul. Câtă
literatură avem despre asemănările şi deosebirile
dintre om şi cimpanzeu pentru a susţine teoria
privind evoluţia limbajului vorbit al omului!
Există cimpanzei care chiar au articulat consoane
labiale şi nu numai. Din păcate nu au fost aduse lămuriri, ci s-au creat prăpastii, pe care s-au
construit lumi și pe care uneori ne este greu să le depăşim.
Mai mult ca oricând convingerile ne separă şi uniformizează în acelaşi timp.
Separarea datorată convingerilor se vede la tot pasul, paradoxal concomitent cu o
uniformizare a limbilor vorbite.
Puţină tatea fondului lexical folosit, problemă semnalată de către lingviştii oricărei
limbi vorbite acum, împrumuturile din engleză pe care le regăsim în toatre limbile însoţite de
degradarea limbii engleze însăși, probabil vor continua şi mai accentuat în anii ce urmează.
În acest context poate abordarea firească ar fi de păstrare a identităţii prin limba
vorbită, prin cuvânt, sumă a experienţelor conjugate de la origini pană acum și descoperirea
lumii prin intermediul acesteia.
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discret este una foarte importantă în definirea și
Relaţia voce-limbă vorbită, deși discretă,
im, dar mai ales a omului. Vocea umană,
uman în mod schematic,
înţelegerea atât a lumii în care trăim,
tor” de sunete articulate, îns
însă abaterile permanente și fără
este definită ca fiind un „emiţător”
situa
în care sunetele nearticulate, apanaj
discernămȃnt de la normă ne vor aduce în situaţia
simptomatic neurovegetativ, să devină modalităţi
modalit de relaţionare în detrimentul oricărei limbi
ărea la prima vedere; de cȃte ori nu am încercat să
vorbite. Ni se întȃmplă mai des decȃt ar părea
ne „înţelegem”
elegem” cu un vorbitor al unei limbi pe care nu o cunoaștem prin sunete care devin
oftat, icnit sau geamăt?
Iureşul abaterilor de la normă surprinde şi limba română, mai permisivă decât
franceza sau maghiara prin structură şii cu reflexul de autoconservare destul de firav, efectele
fiind foarte vizibile şi devastatoare.
Rămâne retorică întrebarea priviind schimbarea disciplinei de limba română
român în
comunicare în limba română în cadrul
învăţământului românesc. În mod subiectiv
consider şi acest mic amănunt un mic grăunte,
ce va deveni un bolovan, care se va rostogoli
nemilos peste limba pe care o vorbim, pentru
că, în fond, nu denotă grijă şi interes pentru
limbă, ci mai degrabă preocupare pentru un
mecanism.
Ne situăm incoştient
tient în zona unei
prioritizări a nevoilor lingvistice. Există oare
aşa ceva? Dacă dorim lucrurile într-o astfel de
manieră, cu siguranţă nu va mai exista un alt
Eminescu, Nichita Stănescu sau Marin Sorescu.
Pentru cei amintiţi limba românăă era
sfântă, pentru comunicare transmiterea mesajului
este sfânt. Ȋn comunicare, oricum aportul
cuvântului este considerat a fi foarte redus,
atunci de ce am mai avea un interes real pentru
acesta?! Logica aceasta este demostrată de toate
cursurile de dezvoltare personală,, pentru care
ie, scopul acestora este „calibrarea” individului, astfel
avem un apetit în creștere. Fără excepţie,
încât să fie potrivit pentru societatea actuală,
actual deşi în acelaşi timp susţinem că lucrurile în
udabile prin valorile mercantile şi consumerismul pe
societatea actuală nu sunt neapărat lăudabile
care le promovează.
Dar am rămas dator cu un răspuns
spuns la întrebarea despre viaţa
via unei limbi. Remarc
formularea greșită și întreb din nou: Cine este viaţa unei limbi? Răspunsul este simplu: cel
care o vorbește. Actorul ca „vorbitor” de profesie, devine implicit şi viaţă pentru limba
vorbită.
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ELEMENTE DE CRIPTOGRAFIE
ÎN OPERA LUI WILLIAM SHAKESPEARE

Sergiu Anghel
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Abstract: An essay in which the author revises
some theories related to the dispute between
„stradforders” and „baconians” regarding the
possibility Shakespearean works have been written
either by Francis Bacon or a collective editorial
under his guidance. In this text the author revisits
some cryptographic analyzes of well-known
authors who have dedicated themselves to the study
of this theory thus putting to theatrology students
interested in the subject a simple vademecum for an itinerary so dense as it is thrilling, at whose end
there are still waiting a lot of unsolved mysteries that have’nt been elucidated yet.
Keywords: William Shakespeare, cryptography, Francis Bacon, stradforders, baconians.

Nu cred că am fi în eroare dacă am spune, odată
odat cu
Blaise de Vigenere, celebrul criptograf francez de la curtea lui
Dup unii autori,
Henri III (fig. 1)că – citez – „Totul e cifru”. După
chiar şii numele lui Shakespeare ascunde o întreagă
întreag istorie
secretă, pe lângă o dilemă profundă,, totul fiind desigur pus sub
semnul încifrării.
Să fie oare numele lui Shakespeare un indiciu care ssă ne
trimită la Cavalerii Coifului – Knights of the Helmet – societatea
literară secretă al cărei mentor a fost Francis Bacon?
Membrii acestei societăţii secrete, a căror
c
activitate era
desf
în timpul
centrată pe simbolica zeiţei Pallas Athena, desfăşurau
întrunirilor un ritual imaginat de Francis Bacon. Recitative,
deambulări dextrogire şii uzul unor obiecte încărcate
înc
de
simbolism marcau întrunirile efectuate în timpul unor iniţieri
ini
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secrete. Iniţiatul era – se pare – investit cu coiful Atenei care, cum se ştie, îi oferea zeiţei
invizibilitate. Iniţiatul devenea deci un „invizibil” el însuşi, o persoană a cărei activitate
„nevăzută” ochiului profan consta în lupta împotriva ignoranţei şi pentru emanciparea
umanităţii, acţiune pusă sub semnul ramurii de măslin, alt atribut al zeiţei, semnificând
pacea. Iniţiatul primea o suliţă, similară celei purtate de Pallas Athena, simbol al luptei cu
şarpele ignoranţei. Scenariul avea la bază un fapt istoric atenian conform căruia în zorii zilei,
când suliţa aurită a zeiţei sclipea în bătaia soarelui, ridicat deasupra Partenonului, dând
impresia unui tremur ce o anima pe zeiţă, atenienii ar fi obişnuit să strige: „Αθηνά
ταρακουνήσει το δόρυ του.” (Athena îşi agită suliţa) fapt pentru care mai era numită şi „Cea
care își agită sulița!” în engleză dând formula „The Spear Shaker” sau „The Shaker of the Spear”.
Iniţiatul devenea deci, în continuarea acestei istorii simbolice un om care trebuia, asemeni
zeiţei, să agite suliţa cunoaşterii în faţa şarpelui ignoranţei devenind astfel un „SpearShaker”, unul din agitatorii în fruntea cărora stătea Francis Bacon, un „Shake-Spear” el
însuşi… aşa cum o arată formula bizară a ortografierii numelui autorului în prima ediţie a
Sonetelor. (fig. 2)
Ipoteza, sugerată de Alfred Dodd,
şi glisată în mijlocul tensiunilor deja
suficient de aprinse ce-i separă pe
Stratfordieni de Baconieni se mişcă între
incredibil, plauzibil, dilemă şi enigmă. O
enigmă la fel de ceţoasă ca cea care
presupune că Francis Bacon ar fi fost fiul
nerecunoscut al Reginei Elisabeth I. Dintro astfel de perspectivă numele lui Hamlet
– fiul reginei Gertrude – ar putea fi privit
ca anagramă pentru „Helmet”, coiful
iniţiatului în ritul Cavalerilor Coifului, iar
delirul poate continua...
Poate continua pentru că acest
motor are suficient combustibil. Energia
exegetică poate fi extrasă relativ uşor,
odată cu progresele făcute în criptografie
tocmai pentru că opera shakespereană
este neîndoielnic bogată în coduri.

Fig. 2
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De la scrisul în sine care a fost prima formă
de încifrare – cel puţin din perspectiva celor care nu
ştiau să
s scrie şi să citească, – trecând prin codul
scytalic,11 (gr. σκυτάλη) (fig. 3) inventat de spartani,
prin codul bilateral conceput de însuşi Fr. Bacon,
expus în cartea „De dignitate et Augmentis

Fig. 3

Scientiarum” (fig. 4 – dr.) până la codul
Morse, diversele culturi au fost în
permanenţă preocupate de încifrare
şi descifrare şi aceasta nu numai în
spaţiul militar sau diplomatic, ci şi în
cel literar. În literatură, acrostihul
deşi este o formă de încifrare foarte
cunoscută continuă şi astăzi să
surprindă.
Specia este cultivată încă din
antichitatea
greco-romană.
În
literatura română, acrostihurile lui
Conachi, intitulate Nume, ne fac
cunoscute mai multe „inspiratoare”
cu ţintă satirică/ironică.
Acrostihul cel mai cunoscut la
noi a fost cel din celebrul poempăcăleală, La noi e putred mărul..., trimis de B.P. Haşdeu revistei Convorbiri literare, sub
redac
l-a publicat, neobservând că prin
pseudonimul transparent P.A. Călescu, pe care redacţia
lectura verticală a primelor litere se echivala locul infamat cu numele revistei:
Un cilindru pe suprafaţa căruia se înfăşura
ura o bandă
band de piele pe suprafaţa căreia era scris un mesaj.
Mesajul era scris pe suprafaţa pielii înfăşurată
urată pe un cilindru iar purtătorul
purt
mesajului îl ducea la
intercept
literele scrise pe banda
destinaţie fără să aibă asupră-I cilindrul respective. În cazul unei interceptări
de piele nu aveau nici un sens în absenţa
a cilindrului care, prin înfăşurarea
înf
benzii repoziţiona literele în
ordinea iniţială, cea a mesajului lizibil. V. fig. 3
11
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rul», a zis de mult poetul,
„«La noi e putred mărul»,
A zis cu desperare şi a murit nebun,
Căci îl zdrobi durerea când s-a convins cu-ncetul
Oftând după scăpare că nu mai este bun.
a viitoare,
Nici sâmburele însuşi, speranţa
Vestala timoroasă ascunsă de priviri!
vită boare,
O, da! un vierme sarbăd, cu otrăvită
Rozând fără-ncetare nu lasă nicăiri
creeaz
Bucată nemânjită, şi în zadar să creează
po
Iluzia din urmă ar vrea că tot mai poţi
ruta rază!
raz
Redobândi scânteia din dispăruta
surat pe toţi!
to
I-am cântărit, piticii! i-am măsurat
stră
Lucesc prin neştiinţă,, prin penile străine,
Insecte cu o umbră mai mare decât ei;
uiţi mai bine
Te-nceală-n perspectivă,, dar când te ui
Etrist şi-ţi vine milă de falnicii pigmei!
tie ce geniuri sublime,
Rivali cu cine ştie
Aruncă vorbe-n aer ce curg ca un şiroi,
Repetă,, dar de unde, din ei nu spune nime...
rul din sâmbure la noi!”
E putred, putred mărul

Research

Sunt aproximativ nouă sute de pagini de tipăritură
tip
în ediţia princeps a operei
shakespeariene. Posibilitatea descoperirii în interiorul acestui corpus literar a unei
uş pe cât este de la îndemână să descoperim
steganograme nu este un lucru atât de uşor
ingeniozitatea cu care autorul real al Dicţionarului englez din 1623 a reuşit să-şi semneze
opera prin intermediul dedicaţiei
iei plasate la începutul lucrării.
lucr
„Envies or carpes at this thy Muses action,
Nere let him live, or of a Muse once merit
Regard or fame, but die in his detraction,
Irrevocably plagu'd with Zolian spight,
Ere he once taste of Hellicons delight.
Could I, oh could I quintessence my skill,
Or with Elixir truly alcumize,
Knowledge with learning should instruct my quill
Effectually to praise thy Muses guise,
Refelling all the critical disasters,
Among some captious, yet wise seeming masters,
Made by her curious eye, their owne disasters.”
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Este suficient să citim primele litere ale fiecărui vers în ordinea verticală a cestora
pentru a obţine numele real al autorului lucrării care, fără acest şiretlic, ar fi rămas în mod
sigur un cărturar anonim, plătit pentru ca munca lui să fie atribuită altcuiva.
Astfel
numele
lui
Eenrie
Cokeram apare cât se poate de clar
pentru cineva care cunoaşte tehnica
acrostihului.
Există însă, desigur, modalităţi
mult mai subtile de încifrare decât
tehnica relativ simplă a acrostihului.
Prima cerinţă pentru ca o semnătură de
genul celei analizate să nu fie uşor de
depistat într-o anumită lucrare este ideea
de a o plasa într-o altă lucrare unde, pe
lângă semnătură, să fie plasate indicii
referitoare la opera realizată în fapt de
adevăratul autor al acelei opere. Există
două raţiuni pentru care cineva ar fi fost
nevoit să recurgă la această stratagemă;
într-o primă variantă, ca în cazul lui
Cokeram, se urmărea revendicarea unui
act auctorial în contextul în care
persoana care plătea un autor o făcea cu
intenţia declarată de a-şi aroga
respectiva operă, iar autorul real găsea o
modalitate de a-şi semna totuşi lucrarea,
cealaltă
variantă
constând
în
imposibilitatea asumării unei opere
literare din cauza prejudecăţilor vremii
referitoare la artişti atunci când autorul
unei opere era o persoană de rang înalt,
şi, deci, „incompatibilă” cu astfel de
activităţi rezervate oamenilor de rând.
O steganogramă (modalitate mai
sofisticată de a încifra un anumit mesaj
în interiorul unui text tipărit) constă în
plasarea unor puncte sau a unor semne
Fig. 5
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particulare deasupra unor litere sau cuvinte în cadrul unui text oarecare pentru a pune astfel
în evidenţă un anumit indiciu sau chiar un mesaj.
Termenul
steganografie
înseamnă – etimologic – prin
derivarea din limba greacă, scriere
acoperită. Steganografia include o
multitudine
de
mijloace
de
comunicare secretă a unui mesaj, de la
cerneala invizibilă, la micropuncte,
aranjarea semnificativă a unor litere
sau caractere de punctuaţie, (altfel
decât
în
cadrul
metodelor
criptografice sau cel al tehnicii
permutării sau substituţiei), inserţia
unor semnături digitale, etc.
Steganografia este, deci, arta
de a ascunde existenţa unor informaţii
în interiorul unor texte, imagini sau
partituri, de regulă fiind alese
suporturi cu o aparenţă banală
(numite generic transportori sau
carriers, eng.) cum ar fi textul unui
psalm din Biblie ca cel al ediţiei King
James (1611) (Fig. 5) Psalmul 46
conține în mod vizibil un indiciu
Fig.6
steganografic; pauza neobișnuită în
contextul paginii unde mai avem două grafii obişnuite (fără pauză) a prescurtării cuvântului
„Psalm” (fig. 6) fapt care atrage imediat atenția. Următorul indiciu este, bineînțeles, cifra 46.
Astfel, dacă numărăm primele 46 de cuvinte de la începutul psalmului, descoeprim cuvântul
țintă „Shake”, iar dacă procedăm la fel numărând cuvintele de la finalul pasalmului spre
început găsim cuvântul țintă„Spear”... Putem vorbi aici despre o semnătură ascunsă care ne
trimite la prezumtivul autor al texteleor scrise de Shake-Speare, implicat în mod evident și
în redactarea Bibliei King James. În perioada elisabetană utilizarea unor cifruri în problemele
diplomatice era larg răspândită. Armatele foloseau şi ele coduri speciale pentru tramsmiterea
informaţiilor sensibile. Nici lumea literară nu a rămas străină de folosirea lor atunci când
anumite mesaje nu puteau fi în mod direct asumate de anumiţi autori.
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Unul dintre cele mai utilizate alfabete încifrate a fost cel din fig. 7, imaginat probabil
de Sir Francis Bacon – diplomat, filosof, literat, muzician, poet, etc.
Din raţiuni de securitate, acest prim
„alfabet” a fost dublat de un al doilea bazat
pe un şir de numere (365) echivalent cu
numărul zilelor anului calendaristic, număr
divizat în raport cu numărul literelor
alfabetului. (fig. 8) Rezultatul a fost un
sistem de încifrare pe cât de simplu pe atât
de ingenios şi de eficient.
Să încercăm acum să punem la lucru
aceste două instrumente şi să vedem ce se
întâmplă la lecturarea primului sonet
shakespearian. Să mai aruncăm totuşi o
privire asupra textului ediţiei In Folio a
sonetelor pentru a vedea dacă la nivelul
printului
putem
observa
aplicări
steganografice care să ne susţină ipoteza de
lucru. Iată textul sonetului:
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed'st thy light's flame with self-substantial
fuel,
Making a famine where abundance lies,

Fig. 7

Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel:
Thou that art now the world's fresh ornament,
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And, tender churl, mak'st waste in niggarding:
Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world's due, by the grave and thee.
2
VVhen forty winters shall besiege thy brow
And dig deep trenches in thy beauty's field.

77

Concept vol 12/nr 1/2016

Research
Dacă privim cu atenţie documentul,
primul lucru care ne sare în ochi este
straniul dublu W, printat ca doi de V
din primul vers al Sonetului 2.
Fiind singulară în contextul
sonetelor, formula grafică poate fi
privită ca un indiciu. Dacă privim
caracterul grafic respectiv ca pe un
cinci roman putem specula în jurul
cifrei 5 ca fiind cheia interpretativă a
unui mesaj încifrat, aşa cum, în cazul
psalmului 46, cifra 46 era indiciul
găsirii cuvintelor vizate de autorul
încifrării.
Fig. 8

Dacă grupăm primele litere ale fiecărui vers în grupe de cinci litere obţinem
următoarea structură:
Liniile 1 – 5 ale sonetului încep cu aceste litere:
Liniile 6 – 10 dau:
Liniile 11 – 15 dau:

FTBHB
FMTTA
WAPTW

Interpretarea numerică a acestor litere făcută în funcţie de Cifrul Simplu va da
următorul rezultat:
F(6) + T(19) + B(2) + H(8) + B(2) = 37
F(6) + M(12) + T(19) + T(19) + A(1) = 57
W(21) + A(1) + P(15) + T(19) + W(21) = 77
Raportând cele trei cifre obţinute la numerele Cifrului Anual obţinem:
37 = K
57 = E
77 = Y
Suma acestor trei cifre dă totalul 171.
Să fie oare acest număr un cod, sau „Cheia” (key în eng.) care să ducă, în vreun fel, la autorul
prezumtiv al operelor shakespeariene?
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B–2
A–1
C–3
O - 14
N – 13
33
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28
27
29
14
13
111
82 = 171 (FRANCIS KEY) + 111 (BACON KEY)

F–6
R – 17
A–1
N – 13
C–3
I -9
S – 18
67

32
17
27
13
29
35
18
171

Această posibilă şaradă este alimentată cu alte câteva coincidenţe bizare din care
amintim aici doar două. Suma totală a literelor compunând cele două nume istorice ce par
a-şi disputa paternitatea unei opere geniale, adică WILLIAM SHAKESPEARE + SIR
FRANCIS BACON este de 33 de litere, iar anul apariţiei operelor complete shakespeariene,
1623, adică SIXTEEN HUNDRED AND TWENTY THREE YEARS conţine tot 33 de litere…
Ultimul cuvânt pe care Prospero îl rosteşte la finalul epilogului din Furtunaeste
cuvântul FREE.
„As you from crimes would pardon'd be,
Let your Indulgence set me free.”
În raport cu codul Simplu cuvântul FREE are echivalentul numeric 33 întrucât:
F 6, R 17; E 5, E 5 = 33, ceea ce ne duce imediat cu gândul la valoarea numerică a
numelui lui Bacon al cărui echivalent numeric este tot 33, după cum urmează:
B 2, A 1, C 3, O 14, N 13 = 33
În raport cu Codul Reverse acelaşi cuvânt FREE dă echivalentul numeric
67: F 19, R 8, E 20, E 20 = 67
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În raport cu Codul Simplu chiar şi numele FRANCIS oferă aceeaşi echivalenţă numerică,
adică tot 67:
F 6, R 17, A 1,N 13, C 3, I 9, S 18, = 67, fapt care nu ne poate duce decât la supoziția că
Francis Bacon ar putea fi semnatarul operei, el plasând la sfârşitul celei mai reprezentative
lucrări pentru întreaga lui filosofie o semnătură care este în egală măsură numele lui şi
calitatea lui de om liber, de francmason. Este inutil să adăugăm faptul că sensul ocult al
prenumelui Francis este acela de om liber.
O coincidenţă este o simplă coincidenţă. Două coincidenţe pot fi urmarea unei
coincidenţe. Trei coincidenţe încep să semene cu o evidenţă sau, aşa cum spunea chiar Bacon,
coincidenţa este decizia lui Dumnezeu de a rămâne pentru o vreme anonim.
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Abstract: The place Market Theatre occupied as an institution
in society during the Apartheid will be highlighted throughout
this article. The Market Theatre's contribution to the resistance,
by engaging the aesthetic, and also the critical analysis of the
plays and authors that dominated all the forms of performance
during this period are also listed in the following pages. The
theatre founded and led by Mannie Manim and Barney Simon,
will the starting point for the well-known Market Theatre
theatrical complex inaugurated in 1976, which will later
continue the tradition initiated by Brian Astbury in Cape. The
impact of this theatre was huge, even if at times controversial.
Not only did he trained actors or the ones behind the scene, technicians, administrative staff and
playwrights, but also actively contributed to the extension of the theatrical field and modified the shape
of the performance in South Africa. For much of the 80s, when referring to theatre in South Africa we
refer to the Market Theatre, especially in terms of international interest.
Keywords: South African theatre, South African universities, South African theatre history, stage
design.
Scurt istoric
Africa de Sud este situată în extremitatea sudică a continentului african având ieşire
la două oceane (Atlantic la vest şi Indian la est). Ca mărime, este a 25-a ţară de pe
mapamond, având o suprafaţă comparabilă cu a Ucrainei sau Rusiei europene. Populaţia
este de cca. 45 de milioane de locuitori, majoritatea negrii (numai cca. 3 milioane sunt albi).
Până la debarcarea portughezilor, aflaţi sub comanda lui Bartolomeu Dias12, în anul
1487, în punctul cel mai de sud al Africii, denumit de aceştia Capul Furtunilor, zona de sud a

1.

Bartolomeo Diaz numit şi Bartolomeu Dias (născut în 1450 în Algarve – decedat în 29 mai 1500 la
Capul Bunei Speranțe) a fost un navigator şi explorator portughez, fiind primul care a descoperit
(1487–88) capul sudic al Africii.
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continentului a fost leagănul populaţiei şi culturii Xhosa , care a dăinuit pe acele meleaguri
de la începuturile mileniului II. În ciuda a aproape două secole de stăpânire portugheză,
influenţa europeană în zonă a fost aproape nulă. Singurele momente notabile au fost
rebotezarea, de către regele Ioan al II-lea14, a Capului Furtunilor în Capul Bunei Speranţe
(Cobo da Boa Eperanca) pentru a încuraja navigatorii în drumul lor spre India şi imortalizarea
de către dramaturgul Camoe a navigatorului Bartolomeu Dias în poemul epic Lusitanii
(1572).
În anul 1652, navigatorul olandez Jan van Riebeeck15 a înfiinţat aici o staţie de
realimentare şi odihnă a navelor şi echipajelor acestora aparţinând Companiei Oladeze a
Indiilor de Est16. Această companie avea ca principal obiect de activitate transportul sclavilor
şi a articolelor coloniale din Indonezia, Madagascar şi India. Prin expansiunea olandezilor
din sudul continentului, populaţia Xhosa a fost obligată să-şi părăsească teritoriile şi să se
deporteze spre nord, în urma unui singur război numit Războiul Frontierei Capului.
Războaiele franco-britanice s-au repercutat şi ele în existenţa coloniei olandeze. În
anul 1795, Marea Britanie şi-a extins autoritatea şi asupra acestei zone în scopul de a
preîntâmpina căderea ei sub controlul forţelor revoluţionare franceze. Britanicii au returnat
olandezilor zona Capului în anul 1803, dar nu mult după aceasta, Compania Olandeză a
Indiilor de Est a dat faliment.
În anul 1806, Marea Britanie anexează Colonia Capului şi reia războiul împotriva
populatiei Xhosa. În spaţiul liber din zonă, se infiltrează populaţia Zulu, venită din centru
Africii, acceptată tacit de coloniştii englezi. Din anul 1807, începe procesul de abolire a
sclaviei, finalizat în anul 1833 prin Actul de abolire a sclaviei. În aceasta perioadă, cei cca.
12.000 de buri (urmaşii olandezilor) au migrat în zonele din nord, fondând nucleele
viitoarelor state: Natal, Orage şi Transvaal.

2.

3.

4.

5.

Populaţia Xhosa – populaţie vorbitoare a limbii Bantu care trăieşte în întreaga parte de sud şi
central-sudică a Africii de Sud. Este împărţită în mai multe triburi: Mpondo, Mpondomise,
Bomvana, Xesibe, şi Thembu. Triburile Bhaca şi Mfengu au adoptat limba xhosa. În prezent,
aproximativ 8 milioane de oameni Xhosa sunt distribuiţi în întreaga ţară.
João II, Rege al Portugaliei -Prinţul Perfect, al patrusprezecelea rege al Portugaliei şi Algarves, s-a
născut în Lisabona, pe 3 martie1455, mort în Alvor, pe 25 octombrie1495. A fost fiul regelui Alfonso
al V-lea al Portugaliei şi a Elisabetei de Coimbra, prinţesa Portugaliei.
Johan "Jan" van Riebeeck (născut la 21Aprilie 1619, la Culemborg – mort la 18 Ianuarie 1677, la
Gelderland) – colonist olandez, administrator şi fondator al Cape Town.
Compania Indiilor Olandeze de Est (VOC), fondată în urmă cu peste 400 de ani (1602), a fost una
dintre cele mai mari companii de comerţ din lume, deţinând o flotă formată din peste o sută de
vase şi având mii de angajaţi şi birouri în Asia şi în şase oraşe din Olanda. Compania avea dreptul
de monopol asupra comerţului, de a bate monedă, de a construi fortăreţe sau de a purta război, ea
fiind socotită în istoria economiei mondiale ca primul concern multinaţional. În secolele XVII şi
XVIII era printre cele mai mari companii din lume.
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Descoperirea, în 1867 şi 1884, a unor resurse imense de diamante şi aur nativ, a
încurajat dezvoltarea economică rapidă şi imigrarea spre această parte a Africii, atât a
europenilor cât şi a triburilor din zonă. Lupta pentru resursele minerale a fost cauza celor
două războaie între populaţiile locale de buri şi englezi, cunoscute sub denumirea de
războaiele burilor (1880-1881 şi 1889-1902), câstigate în final de către englezi, care au înfiinţat,
în anul 1913, Uniunea Sud Africană, dominion al Marii Britanii.
1934 este anul în care se pun bazele politicii rasiale a guvernului, ca urmare a formării
Partidului Unic, prin fuzionarea celor două partide ale albilor: Partidul Sud African
(olandez) şi Partidul Naţional (britanic). Segregarea rasială se intensifică după anul 1968
când Partidul Unic a fost ales la putere.
Noua politică democratică de după anul 1989, sancţionată printr-un referendum
naţional în anul 1992, a determinat revenirea treptată a Africii de Sud în comunitatea
internaţională.

- Africa de Sud înainte de 1994 în perioada de apartheid -

Conceptul de Apartheid
Practica culturală a accentuat rezultatul conflictului dintre apartheid şi teatrul negrilor,
motivul fiind transformarea experienţelor proceselor sociale. Teatrul negrilor se adresa sieşi,
(ca răspuns al unui proiect iniţiat de mişcarea radicală oportunistă), prin negarea „mitului”
(varianta oficială a albilor) privind istoria şi societatea Africii de Sud. Localizarea conflictului
dintre spectacolul negrilor şi guvern s-a modificat de la teritoriu la ideologie.
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Spectacolele negrilor, că răspuns la politica guvernului de opresiune, încearcă să
expună totul într-o lumină unificatoare care se bazează pe ideologia apartheid-ului, o temă
monstruoasă, veşnic prezentă, melodramatică şi costisitoare. Eficienţa moralităţii
operaționale regăsite în spectacolele acestora, nu poate fi negată, ea se ramifică într-o
multitudine de genuri care includ pe cele ce în mod conștient sfidează istoria, politica și
întroduc noțiunea de „luptă de rezistenţă” (în spectacole că: The Hungry Earth și Nosilimela),
precum şi pe cele cu tema îngrijorării în fața duelurilor sociale, ca formă de protest specifică
zonelor urbane. Melodrama prezintă elocvent, profund și explicit, experienţe individuale de
opresiunii și exploatării, concluzionând la finalul piesei că stoicismul triumfă în faţa
nedreptăţii. Acesta este momentul în care discursul moral se subordonează criticii analitice și
reprezentarea piesei câteodată depreciază claritatea politică și socială în favoarea narațiunii.
Nu foarte des sunt identificate manifestările apartheid-ului care nu sunt considerate mai
mult decât groteşti şi violente, având un impact distructiv asupra vieții umane, ce duce
implicit la cădere.
În conţinutul textelor lor, au explorat prea puţine teme ce se referă la aria de interese
a claselor de oameni săraci, muncitori şi femei. Doar în recentele producţii teatrale ce au fost
emanate de mişcările unionale, temele au devenit mai sensibile şi mai democratice în
conţinut, considerându-se în special interesele proletariatului în piese ca: The Long March, în
care se experimentează de la nivelul de producţie al unei fabrici, până la un sistem general
socio-politic. Exista o iniţiativă concomitentă şi egală, ce marchează imbarcarea textului
teatral la implimentarea idealurilor socialiste prin dezvoltarea iniţiativei, şi motivarea
participării clasei muncitoare în luarea de decizii. Teatrul negrilor, a eşuat în încercarea de aşi organiza structura internă diferit de ce caracterizează formaţiunile arhaice sociale. Barbaţii
negrii, predominanţi ca număr în rândul actorilor, barbaţii albi, îşi iau rolul fie de tehnicieni
educaţi, fie de regizori, în timp ce femeile de culoare sunt reduse ca statut ceea ce a rezultat
in marginalizarea acestora. Este imperativ, deci, ca spectacolul realizat de negrii să se
adreseze sieşi prin dezvoltarea mesajului politic, în detrimentul naraţiunii şi ca acest proces
să fie extins în acelaşi fel în care teatrul social se organizează în Africa de Sud.
Africans devine cea mai folosită limbă în teatrul sud-african, acest lucru se datorează
activităţii depuse de misionari, în mare măsură. În faţa serioasei limitări, atât sociale cât şi a
gravelor diferenţe datorate multitudinii culturale, misionarii realizează că spectocolul ca
formă de comunicare, este singurul ce poate uşura, încercarea rezolvării acestor diviziuni.
Pentru a avea succes, spectacolele necesitau cel puţin unul din simţuri: fie cel al văzului, sau
cel mental, oral, fizic sau sensual. Aceste atribute umane sunt transformate în cursul
desfăşurării spectacolului într-un cod cultural reprezentaţional, retoric în receptie.
Spectacolul devine potenţial mai accesibil comparând-ul cu orice altă formă culturală cu
semnificaţie, ca, de exemplu, scrisul.
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Reverendul Bernard Huss a fost unul din influenţii pioneri ai folosirii teatrului ca
armă socială şi pedagogică. Huss a predat la Colegiul Sf. Franci in Mariannhill timp de 17 ani,
timp în care a experimentat prin teatru într-un mod susţinut, atrăgând atenţie naţionala
asupra încercărilor sale. Dramele montate la Sf. Francis sub regia lui Huss cuprindeau o largă
paletă stilistica şi de continut. Cele trei genuri ce păreau sa domine erau: piesele de
moralitate medievale, comediile securte europene şi dramatizarea lui Zulu, după povestiri
orale provenite de la triburiele Zulu. Cel mai vechi spectacol înregistrat la Colegiul Sf.
Francis a avut loc în 1904 cand elevi negrii au reprezentat Joseph in Egypt.
Componenta pedagogică a spectacolului a determinat pe misionari şi pe albii liberali,
să încerce să implementeze idei creştine şi, astfel, sa contribuţie la „civilizarea” negrilor, prin
introducerea valorii de moralitate. În perioada preliminară ascensiunii Partidului
Naţionalist, se implementează încă din 1948 primele idei de apatheid care vor avea o mare
influenţă asupra experienţelor politice şi sociale, ale întregii populaţii negre. Formaţiunile
sociale care informează despre practica culturală a negrilor în perioada de după 1948 era
specifică şi descroptivă în promulgarea ideilor de opresiune politică, exploatare economică şi
segregare socială. Guvernul dădea semne de nervozitate în faţa creşterii rolului pe care îl
arătau practicile culturale ce îngreunau negocierile sociale. Şi, cel mai alarmant, pentru
naţionalisti era puterea artelor ce puteau intruchipa, simboliza, transmite si asigura trezirea
ratiunii, pierzand scopul primordial, de a-şi susţine politica naţionala. Ca urmare, statul
simte nevoia să creeze un cadru în care artele să se desfăşoare, implimentând cenzura, bazată pe
principii de moralitate religioasă, politică şi socială, evident servind ideile naţionaliste în
forma lor extremă.
Ideologia folosită ca suport pentru cenzură a fost cea a creştinismului naţionalist,
urmând apoi formarea multiplelor comisii, ce vegheau la respectarea moralitatii, comisii ce
operau în incinta diferitelor instituţii locale, regionale şi naţionale. În anul 1960 a avut loc o
conferinţă cu scopul de a promova artele. Unul dintre delegaţi a fost deputatul din ministerul
învăţământului, ştiinţelor şi artelor, domnul B.J. Vorster 17 care va deveni prim-ministru, mai
tarziu. Eforturile comisiilor de cenzură sau materializat în aprobarea unei legislaţii – Actul
din 1963.
Locul pe care îl ocupă Teatrul Market ca instituţie în societatea perioadei de Apartheid18
va fi subliniat pe parcursul acestui articol. Contribuţia Teatrului Market la lupta de rezistenţă,
prin angajarea esteticului, precum şi analiza critică a pieselor şi a autorilor ce dominau toate
formele de spectacol din această perioadă sunt, de asemenea, menţionate în paginile ce
urmează.

- termen folosit pentru un sistem legal de segregare rasială, impusă de Partidul Naţional
partid ce s-a aflat la putere în Africa de Sud în perioada 1948-1994

18Apartheid
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Din punct de vedere al începuturilor ideologice, cei doi fondatori ai Teatrului Market,
şit să
s direcţioneze experimentele lor teatrale printrMannie Manim şi Barney Simon, au reuşit
o minusculă nişă necontrolată de cenzură,, folosind boicotul precum şi implicarea unor mari
companii de afaceri pentru suportul financiar, scopul fiind identificarea de scriitori şi actori
negri şi, implicit, de spectatori negri.
Relaţia formată între Teatrul Market din
Johannesburg şi forţele economice şi politice
din Africa de Sud conduse de un guvern ce
impunea un regim de Apartheid, a fost
complexă şi într-un fel ambiguă.
Teatrul, fondat şi condus de Mannie
Manim şi Simon Barney (foto alăturat), vor
pune bazele bine cunoscutului complex teatral
Market Theatre inaugurat în anul 1976, care va
continua mai târziu tradiţia iniţiată de Brian
Astbury19 în Cape. Impactul acestui teatru a fost
vast, chiar dacă uneori controversat. Nu numai
că a instruit actori, tehnicieni, corp
administrative şi dramaturgi, dar a şi contribuit
active la extinderea domeniului teatral şi a
modificat formas pectacolului din Africa de
Sud. Pentru o mare parte din anii ’80, când ne referim la „teatrul din Africa de Sud” ne
prive interesul internaţional.
referim la Market Theatre, mai ales în ceea ce priveşte
La scurt timp după înfiinţarea Performing Arts Councils, se prezentau producţii şi
publicaţii
ii realizate pentru un public în exclusivitate alb, servind atât populaţia
popula
de limbă
afrikaans cât şi pe cea de limbă engleză.
ă. Beneficiind de substanţiale
substan
subvenţii necesare
montării producţiilor de balet şii pentru implementarea unui variat program ce încorpora
opera şii spectacolul de teatru, noua structură
structur reprezenta o acceptabilă alternativă la teatrele
comerciale „en vogue” în restul lumii. Teatre ca Civic sau Alexander din Johannesburg şi
subven
menţionate anterior, au creat
Hofmeyr din Cape Town, care beneficiau de subvenţiile
spectacolele în timpul conducerii Performing Arts Councils, negenerând controvese în
perioada anilor 1960 – 1971.
Odată cu inaugurarea lucrărilor
rilor noului complex teatral din Cape Town numit Nico
Malan, conducerea CAPAB-ului devine subiectul unui scandal provocat de articolele care
prezentau cifre alarmante şii controversate în ceea ce priveşte
prive
felul în care se cheltuiau banii
alocaţii pentru acest proiect. Articolul semnat de domnul Theo Aronson, membru al
19

BrianAstbury - fondatorul teatrului Space din Cape Town
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partidului United Party, afirma că, pentru construirea noii clădiri a teatrului Nico Malan a fost
alocată suma de 6,5 milioane R20; în realitate, arăta ziarul, se pare ca s-au cheltuit 11,5
milioane R. Aceste cifre puteau fi citite cu litere mari şi subliniate apărute pe prima pagină a
ziarului Evening Post (13 octombrie 1971), urmate de restul articolului. Acuzaţiile de corupţie
încep să curgă mai ales după refuzul şefului administrativ al CAPAB-ului, domnul A.H.
Vosloo, de a da publicităţii rapoartele comisiei de anchetă care se înfiinţase la cererea a două
organizaţii: Comisia Executivă Provinciară şi Comisia Executivă a CAPAB. Raportul care a fost
întocmit a stabilit că neregulile erau rezultatul greşelilor managementului financiar al Secţiei
de dramă în limba Afrikaans.
Primele semne ale rasismului exacerbat care a urmat după consolidarea puterii
Partidului Naţional, condus de de P.W. Botha21, s-au putut simţi, în special în teatru care, pe
acea vreme, avea cea mai mare audienţă datorită inexistenţei unui post de televiziune în
Africa de Sud. Astfel, la primul festival internaţional din Cape Town organizat de CAPAB în
februarie 1975, din cauza presiunii internaţionale, guvernul sud-african a găsit o soluţie
inedită: în zilele de marţi, miercuri, joi şi vineri spectacolele erau jucate de artişti „din toate
rasele”, iar sâmbătă, duminică şi luni, spectacolele erau jucate doar de actori albi. Găselniţa
guvernanţilor a fost numită în derâdere de ziarişti „weekend Apartheid”. Această situaţie a
dus la acutizarea atitudinii presei internaţionale faţă de guvernul sud-african condus de
liderul Partidului Naţional.
Dacă, la început, Partidul Naţional şi-a impus punctul de vedere doar în Cape Town,
după un timp a început să facă la fel şi în regiunea Transvaal. În perioada aceasta, când
Partidul Naţionalist începe, pe nesimţite, să ia puterea absolută şi să instituie o dictatură
naţionalistă, apar şi primele semne de furtună pentru libertatea artei teatrale. Oamenii de
teatru, în funcţie de crezurile lor politice şi artistice, se vor orienta fie spre sprijinirea politicii
guvernului, fie intră în opoziţie.
Spectacolele Market Theatre
O altă figură familiară care poate fi asociată cu această companie a fost regizorul
afrikaaner Pieter-Dirk Uys. El a montat un spectacol cu piesa Cei uitaţi de Dumnezeu (O
comedie neagră sau o tragedie albă) scrisă de el, a cărui premieră a avut loc la data de 11 august
1975 la Teatrul de la etaj.
Subiectul aceastei melodrame sud-africane, montată într-un decor science-fiction şi
jucată în engleză şi afrikaans, are loc după un al II-lea ipotetic război sud-african între albi şi

20
21

R (Rand) - moneda naţională a Africii de Sud
Pieter Willem Botha (12 ianuarie 1916 – 31 octobrie 2006), cunoscut drept "P. W." sau Die Groot
Krokodil în Afrikaans ("The Big Crocodile" – în engleză), a fost primul ministru în Africa de Sud
între anii 1978-1984 şi preşedinte între anii 1984-1989. A fost pentru mult timp preşedintele
Partidului Naţional.
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negri. Cele trei surori ale liderului afrikaaner, baricadate într-o casă ca un buncăr, izolate
complet de lumea de afară, ne mai având ce face cu aurul sau uraniul, erau ameninţate de
posibilitatea ca negrii să obţină bomba nucleară. Satira amară era îndreptată în special
împotriva publicului afrikaans.
Pieter-Dirk Uys a inaugurat spectacolele care începeau târziu în noapte, numite Latenight Performance Show, care erau întotdeauna comedii sau satire.
Primele şase luni din existenţa Teatrului de la etaj au fost destinate de către Barney
Simon fidelizării unui public format din negri, afrikaaneri, creştini şi copii, prin prezentarea
unei palete largi de spectacole cu ajutorul cărora îşi dezvolta propriile forme şi idei artistice.
De asemenea, Barney Simon introduce metadrama22 în spectacolul Marat/ Sade de Pieter
Weiss.
În cursul anilor ‘80, a fost o fluctuaţie stabilă de teatru negru şi de practicieni (actori şi
cei care lucrau în spatele scenei) pe toate cele trei scene ale Market Theatre-lui. Cele mai de
succes piese au fost făcute însă de indieni şi mulatri.
Indienii Ronnie şi Kessie Goender, din Durban, au scris şi regizat piesa The Lahnee’s
Pleasure, a cărei premieră a avut loc în anul 1978 şi piesa Working Class Hero, a cărei premieră
a avut loc în anul 1979. Cele două piese prezentau realitatea societăţii indiene din Africa de
Sud.
Două piese, The Orange Earth şi Joanie Galant, scrise de dramaturgul mulatru Adam
Small, au fost de asemnea jucate în anul 1978 şi respectiv în anul 1979.
În ceea ce priveşte teatrul africanilor negri, două piese, prima Ntshona de dramaturgul
Athol Fugard, iar a doua Insula, scrisă de Kani, au fost prezentate în iunie 1977. De
asemenea, piesa Sizwe Banzi e mort, tot de Kani, a avut premiera în anul 1978. Toate aceste
piese au oferit multe roluri generoase actorilor negri.
Barney Simon nu a fost implicat direct în aşa-numitele spectacole fără albi de la Market
Theatre. Totuşi, la sfârşitul anului 1979, începe să regizeze spectacolul cu piesa Call me Woman
Colour me Black cu o distribuţie formată din actori negri.
Una dintre cele mai cunoscute piese prezentate la Market Theatre între 1981-1984,este
Woza Albert scrisă de Barney Simon, Percy Mtwa şi Mbongeni Ngema. Spectacolul are o
structură formată din 26 de scene care se derulează rapid, a căror succesiune arată secvenţe
din viaţa negrilor în timpul perioadei de Apartheid din Africa de Sud. În acelaşi timp, este
introdus şi personajul mitic Morena care va îndeplini profeţia biblică de întoarcere pe
Pământ a lui Iisus Hristos. Titlul piesei este „Ridică-te, Albert” făcând o subtilă referire la

22

Metadrama sau metateatrul – teatru despre teatru sau creând momente de proprie-conştientizare
atrăgând atenţia asupra statutului de ficţiune. Directa adresare a actorilor publicului este una din
modalităţile folosite.
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asasinatul conducătorul partidului African National Congress – Congresul Naţional African –
(ANC), Albert Luthuli.
În anul 1987, când a fost premiera, Persy Mtwa, unul dintre autorii piesei, a considerat
spectacolul ca o revoluţie
ie a publicului. Când piesa a fost prima oară
oar jucată la Market Theatre,
în timpul saptămănii puteai să vezi că doar 10% din public era format din negrii. În timpul
rul a crescut la 30, chiar 40%“. Persy Mtwa considera că,
c dacă o să prezinte piesa
weekend-ului numărul
în township, negri vor veni şi la Market Theatre să vadă
spectacolul. Din aprecierile criticii, pieasa a avut un atât de
mare succes pentru că
c a răspuns diferitelor aspiraţii ale
spectatorului şi totodată a fost şi inovativă.
Market Theatre, ca instituţie, şi-a ridicat statutul în
rândul albilor liberali ataşaţi
ata
unui concept nonrasial despre
teatru şii a demonstrat sponsorilor săi
s că investiţia făcută de
aceştia
tia a fost bine plasată.
plasat Totodată, a ridicat reputaţia atât
în Africa de Sud cât şi în străinatate, în special cu
spectacolul Woza Albert, acesta fiind considerat progresiv şi
împotriva Apartheidului. Cel mai interesant este faptul că
c
şocul
ocul cultural pe care l-au primit spectatorii albi ai Market
Theatre-ului a fost dublat de noul cod cultural la care au fost
supuşi,
i, mai precis, o crescândă
crescând provocare ca aceştia să ia
atitudine. Pentru spectatorii din township, a fost ceva diferit
faţă de tradi
tradiţia spectacolelor văzute acolo. Simplul fapt că
Woza Albert a fost revendicat de spectatorii albi, a încurajat
spectatorii negrii să
s meargă la teatru unde se simţeau mai
poli şi de instituţia teatrului în sine.
protejaţi de poliţie
Black Dog-lnj’emnyama” spectacol
jucat la teatrul Trinity din Londra

Barney Simon, directorul artistic al Market Theatre, a dus permanent o politică de
s justifice
încurajare a sponsorizărilor. Sponsorii, care erau în marea lor majoritate albi, ca să
investiţiile,
iile, cereau un program nonrasial plauzibil. Pe de alt
altă parte, nu erau dispuşi să piardă
bani, ceea ce s-ar fi întâmplat dacă Market Theatre s-ar fi transformat într-un teatru de negri
sau unul complet nonrasial. Dacă Market Theatre s-ar fi transformat în totalitate într-un teatru
pentru negri, indieni şii mulatri, Consiliul Oraşului
Ora
Johannesburg nu ar fi continuat să-i
închirieze sala în asemenea condiţii.
Pe de altă parte, Market Theatre funcţiona ca un teatru de protest împotriva regimului
totalitar, în speranţa de a ameliora şii ulterior de a aboli regimul Apartheid. Pe lângă
lâng banii
primiţi de la sponsorii sud-africani (persoane fizice sau firme), Market Theatre Foundation a
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beneficiat şi de sponsorizări externe, datorită solidarităţii internaţionale împotriva regimului
de Apartheid al guvernului condus de P.W. Botha.
După o lungă căutare, Barnei Simon şi Mannie Manim au găsit şi dezvoltat un spaţiu
teatral în care au perfecţionat diferitele forme de teatru, devenind purtătorii de cuvânt ai
teatrului sud-african în restul lumii.
Dialectica situaţiei Africii de Sud, în acea perioadă, era complexă din cauza creşterii
presiunii mişcărilor populare, a revoltei sindicatelor şi studenţilor. Regimul a fost obligat să
arate toleranţă atunci când ne referim la Market Theatre care a fost susţinut de marile firme cu
vederi liberale (cum ar fi concernul internaţional „Anglo-American”) şi, nu în ultimul rând,
de bogaţii spectatori din nordul oraşului Johannesburg.
Integrarea în Market Theatre a unui număr crescând de artişti negri din Soweto, care au
putut să-şi îndeplinească astfel aspiraţiile, a dus la transmiterea şi răspândirea culturii
teatrale în rândul populaţiei de culoare din acea zonă.
Aspiraţia celor doi fondatori ai Market Theatre,
aceea de a transforma societatea şi teatrul sud-african, a
fost în cele din urmă îndeplinită.
Gys de Villiers în Outers 1986
În anul 1986, hegemonia culturală aMarket Theatre
în cartierul Witwatersrand23 din Johannesburg era
completă. Totuşi, alte teatre (atât de albi cât şi de negri),
nu aveau legături cu Market Theatre, ca de exemplu
PACT-ul, finanţat de statul sud african, care deschide
în cartierul Hillbrow o sală nouă experimentală
cunoscută sub numele de Windybrow.
Tot statul sud-african ridică la Soweto un
complex, Funda Centre, din care face parte şi Teatrul
Soyikwa destinat negrilor.
Principala preocupare a societăţii şi artei sudafricane la sfârşitul perioadei de apartheid, mai ales
înainte de anul 1994, înainte de primele alegeri
democratice care nu avuseseră încă loc, a fost cultivarea
produsului indigen, acceptarea şi încurajarea venind
din partea unei societăţi multiculturale.
Marius Weyers şi James Whyle în Outers 1986
23

Witwatersrand - cartier în Johannesburg
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Până la moartea sa prematură,, în anul 1995, Barney Simon, ca reprezentant al noii
societăţi, din poziţia
ia sa de director artistic al teatrului, îşi asumase în totalitate imensa
responsabilitate a întocmirii repertoriului şi realizării spectacolelor prezentate la Market
ac
depăşindu-şi drepturile
Theatre. Unii analişti susţin că,, de multe ori, Barney Simon a acţionat
urm
financiare negative. În pofida
şi obligaţiile impunând viziunea sa, fapt ce a avut urmări
pierderilor materiale, Barney reuşeşte
te evitarea montărilor
mont
de spectacole pur comerciale
precum şi montării
rii genului de teatru opus principiilor estetice considerate de el acceptabile.
Făcând o retrospectivă a ultimilor 7 ani de la înfiin
înfiinţarea teatrului, Barney declara întria noastr
noastră a fost de a produce spectacole la cele mai
un interviu luat în anul 1984: „Intenţia
înalte nivele estetice, spectacole care distrează
distreaz şi informează în acelaşi timp publicul,
nefolosind modalităţi comerciale (o repetiţie
ţie a lucrurilor deja cunoscute), ci unele care extind
şi iluminează existenţa
a de zi cu zi a privitorului, care îi dau posibilitatea acestuia de a gândi
independent, ca un martor – participant la
tând lupta,
procesul de creaţie. Noi riscăm arătând
în locul certitudinii oferite de teatrul
comercial. Am învăţat să ne măsură
surăm
realizările considerând statistica oferită prin
analizarea muncii noastre de către
tre minţile
luminate ale acestei ţări,
ri, în loc de
contabilitatea biletelor vândute.”
În timpul anilor 1976-1985, Africa de
Sud a fost supusă unui boicot internaţional.
ional.
Arta şi artiştii din multe ţări au ţinut
inut flacăra
flacă
aprinsă, organizând concerte şii spectacole
desfăşurate
urate în întreaga lume, în special în
aten
lumii democrate asupra
SUA, spectacole care aveau rolul nu numai de a atrage atenţia
abuzurilor guvernului totalitar de la Pretoria, ci, mai ales, asupra persoanei care reprezenta
„icoana” luptei de rezistenţă, Nelson Mandela.24
Concertele (recitaluri, concerte simfonice, concerte rock, spectacole de teatru etc.)
aveau ca protagonişti
ti cele mai sonore nume din domeniile respective, iar banii adunaţi
aduna
mergeau spre susţinerea materială a unei astfel de mişcări
mi
de amploare. Ţări ca Anglia şi
inuţilor politici sud-africani dându-le azil politic şi
Statele Unite vor deschide graniţele deţinu
posibilitatea de a continua organizarea luptei de rezistenţă
rezisten atât din afara ţării lor, cât şi din
interiorul închisorilor umplute cu activiştii
tii partidului ANC al cărui
c
lider, Nelson Rolihlahla
Mandela este eliberat din închisoare la 11 februarie 1990, după
dup 27 ani de închisoare.
Guvernul totalitar cedează presiunilor, atât interne cât şi internaţionale, Mandela devenind
24Nelson

Mandela - liderul Congresului Naţional African şi principalul activist împotriva apartheid
91

Concept vol 12/nr 1/2016
Research
primul preşedinte de culoare al Republicii Sud-Africane ales în mod democratic, după prima
alegere multirasială din anul 1994.
În acea perioadă de Apertheid, Market Theatre a avut un important rol în lupta
internă de rezistenţă prin educarea şi informarea publicului alb şi prin integrarea şi
expunerea artiştilor şi a artei negrilor.
Poate cea mai puţin menţionată, dar foarte importantă este şi contribuţia pe care Market
Fundation a investit-o în educarea noii generaţii prin mijloacele formelor teatrale pe care în
special Barney Simon le stăpânea ca nimeni altul.
Din punctul de vedere al teatrului mondial, se menţionează în publicaţiile de
specialitate, că formele de teatru experimental iniţiate în Africa de Sud mai ales la Market
Theatre, apar mult înaintea spectacolelor de avangardă din Europa. Echipele şi indivizii
selecţionaţi să lucreze la teatrul condus de Barney Simon şi-au adus o contribuţie
semnificativă la promovarea teatrului universal.
Semiotica noii instituţii teatrale, ce funcţiona sub presiunea formelor sociale şi limitarea
financiară (exemplu fiind spectacolul lui Simon cu Născut în RSA), a realizat ceva asemănător
cu ceea ce Peter Brook încercase să facă încă din anul 1973 la Centrul Internaţional de Cercetare
din Paris. Pentru Brook fiecare cultură exprimă o parte diferită a structurii interne: adevărul uman
absolut este global şi teatrul este locul în care separaţiile produse de bomfaier pot fi lipite … În teatrul
fragmentat pe care îl ştim, companiile teatrale tind să fie compuse din oameni ce aparţin aceleaşi clase,
cu aceleaşi viziuni, cu aceleaşi aspiraţii. Nu ne-ar surprinde dacă în Africa de Sud, ca şi în alte
locuri, factorul primordial ce a guvernat post-modernismul să fi fost fragmentarea. Această
necesitate de a se expune fragmentele ar fi trebuit să permită artei, în special teatrului, să
creeze o viziune de sincretism sau de solidaritate, ca o reflexie utopică a perioadei de post
Apartheid.
Astăzi este la modă, printre esteticieni şi critici, să nu mai considere post-modernismul
ca o urmare a modernismului, ci mai degrabă o mişcare care precede şi chiar prezice naşterea
unei noi expresii culturale.
Teatrul a avut un rol dinamic influenţând opinia publică albă care a ajuns la
concluzia că activitatea nonrasială este cea normală. În acelaşi timp, a avut un rol major în
transferarea tehnicii culturale la artiştii negri. Market Theatre a funcţionat ca un forum
pentru mobilizarea politică, naţională şi internaţională care a început în anul 1984.
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Dr. Diana Cupşa este în prezent profesor de scenografie, Șeful programului de Masterat în Design,
la Universitatea Tulane din oraşul New Orleans, statul Louisiana, SUA începând cu anul 2003.
Anterior a predat la următoarele universități: UNATC „I.L. Caragiale” București, Universitatea
„Rhodes” din Grahamstown, Africa de Sud, „College of Charleston” din Charleston, Carolina de Sud
și Universitatea „Wesleyan” din Middletown, CT. Activitatea Dianei include o gamă largă de
decoruri și costume realizate pentru teatru, film și televiziune, precum și colaborări cu regizori binecunoscuți pe scenele profesionale din Europa, Africa și SUA.Recipient a două premii FNB „Vita
Award” din Africa de Sud și, de asemenea, premiul presei la „Festivalul de la Oradea”, în timp ce
lucrările ei sunt expuse la expozițiile internaționale „Prague Quadrennial” și „World Stage Design”.
Este autorul cărții cu titlul: „Teatrul în Republica Sud-Africană” publicată recent în București,
România.
Diana Cupşa, Ph.D. is an Associate Professor of Scenic Design and Head of the MFA Design
Program at the Tulane’s Department of Theatre and Dance. She joined „Tulane University” in the
Fall of 2003. Diana has been on the faculties at the National University of Theatre and Film „I.L.
Caragiale” in Bucharest, Romania; „Rhodes University” in Grahamstown, South Africa; „College of
Charleston” in Charleston, SC, and „Wesleyan University” in Middletown, CT. Diana’s work has
covered a broad range of set and costume design for theatre, film and television working with respected
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directors on well known professional stages in Europe, Africa and the US. She is a two-time recipient
of the South African’s FNB „Vita Award” and also the Romanian’s „Oradea Grand Award” while her
designs are displayed at the „Prague Quadrennial” and the „World Stage Design” exhibitions. She is
the author of the book titled: „Theatre in the Republic of South Africa” published recently in
Bucharest, Romania.
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PERFORMANCE-UL IMERSIV –
PARTICIPATIV ÎN SPECTACOLUL CONTEMPORAN
FORMĂ DE ARTĂ DE PARTICIPATIVĂ

Florentina Tănase
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
florentina.tanase2@gmail.com

Abstract:This article focuses on the notion of the
„emancipated spectator”, Jacques Rancier’s
formula introduced in the very title of his wellknow article. The emancipated spectator is
someone who is willing to be involved in the story
unfolding on the stage. For this reason she/he is
abandoning the comfort provided by the
auditorium and enters the performance space, goes
directly towards the story in real time and joins the
performers. The emancipated spectator is living,
understanding and developing the performance by
means of bringing her or his own experience of life.
Keywords: performance, participatory theatre, audience, emancipated spectator.

Procesul de a privi în care publicul este implicat pe durata vizionării
vizion
unei montări de
factură clasică presupune o anumită stare de prizonierat a sa, nu doar motrică,
motric dar și
intelectuală. Privitorul este blocat în comoditatea fotoliului din sala de spectacol pe întreaga
dup sine un anumit gen de pasivitate
durată a reprezentației. Această stare atrage după
intelectuală exprimată prin lipsa sa de voință în descifrarea completă a sensurilor
A
publicul devine prizonierul
spectacolulului ce i se derulează în fața ochilor. Aşadar,
comfortului sălii
lii de spectacol, stare din care va trebui eliberat. În acest sens este necesară
angajarea sa la nivel cognitiv şi actanțial în ceea ce spectacolul propune prin structura sa.
Jaques Rencière spune că spectatorul „trebuie forțat să își părăsească rolul de privitor inert și
implică în observarea fenomenelor căutând astfel
să îl preia pe cel al omului de știință ce se implic
s își pună întrebări în legătură cu acest
să afle cauzele acestora. [...] Teatrul ar trebui să
ă aducă
aduc scena înapoi la nivelul de egalitate cu cel al
privilegiu al său care este prezența vie și să
c ți. Ar trebui să atragă spectatori care
spunerii unei povești ori al scrierii sau citirii unei căr
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sunt interpreți activi, care își construiesc propria interpretare, care potrivesc povestea cu ei
înșiși și care, în final, dau naștere propriei povești. O comunitate emancipată este în fapt o
comunitate de povestitori și de interpreți.”25
Industria de divertisment a zilelor noastre a schimbat definitiv modul în care publicul
asistă la poveste, oferindu-i acestuia posibilitatea implicării sale în cursul acțiunii într-un
grad din ce în ce mai ridicat. Un exemplu important în acest sens îl reprezintă industria
jocurilor video în care participanții pot interveni în scenariu având în același timp și ocazia
de a-și asuma diverse roluri, punându-și astfel în valoare sau descoperindu-și noi laturi ale
propriilor personalități.
Adaptate la această nouă realitate creată atât de industria jocurilor video cât și de cea
a site-urilor de socializare, guvernată de asumarea efectivă a unor identități complet diferite
sau de exhibare a unora din trăsăturile de caracter proprii sub acoperirea anonimatului,
performance-urile imersive sunt experiențe live în cadrul cărora atât creierul și sufletul
spectatorului sunt complet angajate, în același timp fiind lăsate să se manifeste în voie.
Fiecare din cei prezenți în publicul unor astfel de spectacole devine pentru o perioada scurtă
de timp povestitor și deține controlul de moment al scenariului. Acest tip de spectacol
creează experiențe ce permit publicului să acceseze diversele nivele de înțeles ale
performance-ului prin participarea efectivă la spunerea poveștii. În acest sens, spectacolul se
modifică de la o reprezentație la alta ilustrând caracterul sistemic al structurii sale:
„modificarea unui element o antrenează pe cea a tuturor celorlalte”26. Așadar el este în așa fel
construit încât funcționarea sa să poată include toate acțiunile petrecute de-a lungul derulării
sale fără pierderea sensului inițial.
În categoria spectacolelor imersive produse în România se încadrează și instalația
concepută de coregraful Cosmin Manolescu: Camera 1306 [I Am Myself]. Coregrafia și
interpretarea au fost realizate împreună cu Catrinel Catană. Spectacolul a avut premiera în
data de 09 iulie 2011 la Hotelul InterContinental, iar ultima reprezentație s-a desfășurat în
data de 12 august 2012. A fost conceput inițial sub forma unui spectacol-maraton de 12 ore
începând cu ora 16:00 p.m. și până la 04:00 a.m., ulterior fiind modificat pentru o durată de
doar 6 ore începând cu orele 18:00 și până la orele 24:00. Accesul publicului în spațiul de joc
se făcea la fiecare oră în grupuri de câte 6 persoane. Astfel fiecare spectator avea ocazia de a
asista în mod activ la câte o parte din povestea spusă de către cei doi coregrafi. O poveste
despre relațiile interumane, despre iubirea ce treptat ajunge să degenereze în ură sub
influența mediului exterior, despre dependența omului contemporan de media și toate
produsele ei, despre identitate culturală și despre memorie.

Jaques Rencière, The emancipated spectator, Artforum Magazine, March 2007, p. 272
Robert Deliège, Introducere în antropología structurală – Lévi-Strauss astăzi, ed. Cartier, Chișinău, 2008,
p. 49
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Prezența publicului în spațiul performativ era mai mult decât dinamică întrucât,
pornind de la faptul că distanța dintre dansatori și acesta era foarte mică, publicul aproape
intrând în zona privată a celor doi performeri, se creea un tip de conexiune afectivă și
energetică extrem de puternică. Acea conexiune era dusă mai departe de către coregrafi prin
intermediul interacțiunii cu aceștia. În acest fel, spectatorii se trezeau participanți activi într-o
ceartă de cuplu, în momentele de tandrețe ale acestuia, sau luau parte cu fervoare la
momentele de difuzare a știrilor la televizor. Toate situațiile nu reprezentau decât diverse
ipostaze prin care spectatorul ajungea să contribuie în mod direct la nuanțarea poveștii spuse
în spectacol prin asumarea, pentru o perioada scurtă de timp, a unei alte personalități,
aceasta conducând în final la o îmbogățire a conținutului performance-ului și la o înţelegere a
sa de către public prin implicare directă.
Fiind un spectacol din categoria site specific (el a fost special conceput pentru o cameră
de hotel) prezența publicului este acceptată în oricare din camerele apartamentului 1506 al
Hotelului InterContinental (camera 1306 nu există întrucât etajul 13 al acestui hotel nu există)
în sufragerie, dormitor, baie, pe balcon. Astfel, fiecare spectator ajunge să își construiască în
mod direct propria sa poveste în funcție de spațiile în care vrea să stea și să asiste la
performance. Interacțiunea publicului cu dansatorii își are și ea specificitatea sa, dată atât de
coordonatele spațiului în care se desfasoară, cât și de individualitatea personalitățiilor intrate
în conexiune. Fiecare conectare nu rămâne de sine stătătoare, ci duce la o reacție în lanț din
care performerii dispar lasând publicul în postura de protagonist.
„În Camera 1306 poți privi, poți atinge, poți să te servești cu un pahar de vin roșu, poți
să tragi cu ochiul, la propriu, sub plapumă, poți dansa, poți scotoci prin lucrurile celor doi,
poți să îi urmărești în baie, în dormitor, pe balcon, poți să le asculți cele mai intime gânduri,
mărturisite în întuneric sau la lumina lumânărilor, ești liber să faci orice, nimeni nu te oprește
de la nimic. Camera 1306 nu mai este doar spațiul intim al artiștilor, camera devine spaţiul tău
intim, confesiunea ta, dreptul tău la viață privată. Începe ca un secret al altora pe care ajungi
să vrei să-l pastrezi ca pe propriul tău secret.”27
Natura dinamică și în același timp creeatoare a relației cu publicul pe care cei doi
coregrafi o propun în spectacolul Camera 1306 [I Am Myself] a fost surpinsă și în articolele
postate pe blogurile unora dintre spectatori: „Mi-a plăcut mult ideea participativă şi
libertatea ta ca spectator care nu mai este ţintuit pe scaun, ci care trebuia să-l urmeze fizic pe
artist. Te ridici de pe scaun şi te duci după el dacă vrei să-l vezi, aşa cum poţi, în egală
măsură, să rămâi unde eşti şi doar să-ţi imaginezi ce se întâmplă dincolo sau poţi să priveşti
doar umbrele de pe perete. Minunată această libertate a alegerii, minunat acest sentiment al

27

Laura Huiban, Camera 1306 (I Am Myself), fantasma a trois ; www.farafiltru.net; 1.11.2011
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descătuşării, minunat acest schimb reciproc de senzaţii. Să priveşti şi să fii privit cu aceeaşi
intensitate.”28
Spectacolul-instalație Camera 1306 [I Am Myself] al coregrafului Cosmin Manolescu
scoate publicul din starea de privitor pasiv, așa cum numește Jaques Rancier în eseul său The
emancipated spectator. Este vorba despre transformarea publicului de teatru tradiţional, a cărui
gândire și actiune sunt aproape complet anulate, într-un public ce gândește și acționează în
același timp descifrând sensuri ascunse ale acțiunii ce se desfășoară în fața sa, îmbogățindu-le
însă cu propria poveste.
„Puterea de comună (de grup) a spectatorilor este puterea egalităţii inteligenţelor.
Aceasta putere leagă indivizii păstrându-le specificitatea; este acea putere pe care fiecare
dintre noi o posedă în egală măsură şi care ne ajută să ne construim propriul drum în
lume.”29
Referințe bibliografice:
1. Daniela Dumitrescu, Camera 1306; https://danieladumitrescu.blogspot.ro; 16.08.2011
2. Deliège, Robert, Introducere în antropologia structurală – Lévi-Strauss astăzi, ed. Cartier,
Chișinău, 2008
3. Huiban, Laura, Camera 1306 (I Am Myself), fantasma a trois; www.farafiltru.net;
1.11.2011
4. Rancière, Jaques, The emancipated spectator, Artforum Magazine, March 2007
Florentina Tănase a absolvit în anul 2002 cursurile secției de Teatrologie a Facultății de Teatru din
cadrul UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti şi, în prezent, urmează cursurile masterului de Teatrologie
– marketing și management cultural din cadrul aceleiași instituții. În perioada 2011-2013 a participat
în calitate de performer într-o serie de spectacole de dans contemporan pentru dansatori
neprofesioniști realizate de coregrafi precum Cosmin Manolescu și Andreea Novac. În iunie 2015 a
participat la conferința cu tema „Teatrul și publicul de teatru”, organizată la Barcelona de către
Asociația Contemporary Drama in English din Hamburg.
Florentina Tănase graduated the National University of Theatre and Film „I.L. Caragiale”
Bucharest with a BA in Theatre Studies. Currently she is completing her MA in Cultural
Management and Marketing at the same University. Between 2011 – 2013 she was involved in
several contemporary dance performances, directed by choreographers Cosmin Manolescu and
Andreea Novac. In June 2015 participated at the conference „Theatre and its public”, organized by
Contemporary Drama in English Association in Barcelona.

28
29

Daniela Dumitrescu, Camera 1306; danieladumitrescu.blogspot.ro; 16.08.2011
Jaques Rencière, The emancipated spectator, Artforum Magazine, March 2007, p. 272
98

Concept vol 12/nr 1/2016

Book Review

Octavian Saiu
HAMLET AND THE MADNESS OF THE WORLD
Octavian Saiu’s passionately written, intellectually penetrating and historically informed
book bases itself on three contemporary and adventurously experimental productions of Hamlet: one in
New York, one in Berlin and the other in London. Sharply perceptive in its analysis of the aims and
techniques of each production in relation to its cultural and philosophical moment of origin, it extends
beyond description and analysis to develop into a study of not just of the theme of madness in Hamlet
the character and the play, but of the madness that lies behind the wilful self-destruction of many
civilizing elements of modern society and its relationship to our turbulent present. It is an elegant
demonstration of how fresh reflections, both practical and theoretical, on the drama of the past can help
us, if not to comprehend or to defend, then at least to face up to the self-destructive madness of our
time. This book should act as a powerful stimulant to both the theatre and society in our time.

Stanley WELLS, CBE
Honorary President of the Shakespeare Birthplace Trust
Former Director of the Shakespeare Institute
General Editor of the Oxford and Penguin Editions of
The Complete Works of William Shakespeare
Professor Emeritus – University of Birmingham
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THE PLAY AND THE PROTAGONIST.
A SELECTIVE HISTORY

Hamlet, our contemporary
Hamlet is the ultimate dramatic figure.
No other creation by any other author enjoys
such a spectacular status. He is an enigma, the
only character no one has ever fully managed
to decipher; perhaps not even Shakespeare
himself. Many studies, from the naïve poetic
rhapsodies of Edgar Allan Poe to the measured,
subtle ironies of Oscar Wilde and James Joyce,
have sought to identify the relationship of
Shakespeare and the character in whom he
seems to have embodied so much of his own
thought. Others, however, have claimed that
Shakespeare feared Hamlet, who, there, in the
very pages of the play, rebelled until he achieved a sense of true independence.1 It was
suggested by the great William Hazlitt during the golden years of literary criticism, as well
as by Harold Bloom during its twilight years, that Hamlet appears to be more an author than
a mere character in the play, and when we recite his words we attribute them to him,
forgetting in the negative capability of the moment they are not of his invention and were,
like him, created by someone else.2 Yet however much some might strive to „murder”
William Empson, a recognised poet and literary critic of the last century, posited Shakespeare’s loss
of dramatic control, arguing that Hamlet’s delay is not a matter of the character’s psychological crisis
but of the dramatic, overtly bizarre nature of the play itself. A play Empson suggests Shakespeare
himself viewed as „absurd”. See his Essays on Shakespeare, p. 104.
2 Perhaps the most complex study of the afterlife of the play is that by Margreta de Grazia, „Hamlet”
without Hamlet. The premise of this work is polemic in nature, while its suite of arguments makes it an
authentic analysis of the historical journey of a character who, slowly but surely, becomes detached
from the play. In the minds of many, the character of Hamlet becomes a kind of self-sustaining entity.
Margreta de Grazia argues in favour of a return to the text, of a reintegration of the character into the
fabric of the play, together with an understanding of an essential fact: Hamlet, while disinherited,
rejects marginalisation. As of 1800, the author maintains, a distinction was drawn between Hamlet the
play and Hamlet the dramatic figure, an approach that would culminate in the theories formulated by
1
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Shakespeare posthumously, to picture him as a collective entity formed of different writers,
to attribute his work to Marlowe or some other author, real or imagined, however much
others might delude themselves with esoteric theories about his identity, Hamlet provides us
with incontrovertible proof of Shakespeare’s existence.
Into Hamlet’s dilemma Shakespeare distils the essence of human nature. Indeed,
there are countless interpretations of „To be or not to be”.3 And, no doubt, there are more to
come, for this character has the amazing ability to transform itself from one era to the next.
The Hamlet of 1600 bears little resemblance to the Romantic Hamlet; and his incarnation
during the 19th century, when Coleridge and Hugo declared his universality, lacks the aura
of his post-war counterpart, when a world drained of energy found itself better reflected in
Lear.4 With every new age, Hamlet gains new meanings and gives rise to new questions.
Hamlet… our contemporary, always and, it might seem, forever.
„A young man with a book in his hand”
Throughout the dramatic history of the character, Hamlet appears in a number of
essential guises. Whether the product of radical transformation or subtle change, each of
these is distinct and tied to a particular moment in history. To list them all here, together
with relevant examples and quotations, would require a separate work dedicated entirely to
that endeavour. That is not the purpose of this book. Instead, this book focuses on one
particular aspect of Hamlet’s character, as revealed by three recent stagings, which until now
have not been confronted so directly. This aspect is madness; considered not as a theatrical
construct but as the existential reality of a hero who, because of its afflictions, is rendered a
non-hero amid the confused and turbulent world of the early 21st century. To do so,
however, we must go back to the beginnings – that is, to the prince’s first appearance during
the Renaissance, a period that combined faith in reason with a fascination for the power of
the unconscious, and a need for order with an attraction for the darker side of the human
psyche. Let us not forget that when Shakespeare wrote this play, sometime around 1600,
Harold Bloom and Terry Eagleton, according to which the „consciousness” of the protagonist lies
beyond the text and the immediate context to which it belongs.
3 In a series of expositive essays, Going to Shakespeare, J. C. Trewin studies Shakespeare’s plays in terms
of the process of their staging. With respect to Hamlet, Trewin warns that the text as such, as dramatic
material, is full of unanswered questions that the lines of the play contain with or without the use of
question marks. „To be or not to be” is but one example.
4 Much was written on the relationship between Hamlet and Lear during the course of the 20th
century. One book deals explicitly with this subject: Hamlet versus Lear: Cultural Politics and
Shakespeare’s Art, published by R. A. Foakes in 1993. In reviewing the literature on the two works,
Foakes suggests that Lear, both the play and the character, had been the centre of attention during the
second half of last century. His perspective is political yet nuanced, and in his conclusions he predicts
that Lear will continue to be the beacon of the world illuminated by Shakespeare (p. 224). However, as
these pages will seek to demonstrate, a new century would bring a new perspective on the HamletLear relationship.
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Giordano Bruno was being burnt at the stake on the orders of the Inquisition. It was then, in
a climate of contradictions that he would never succeed in reconciling, instead immersing
himself in them until they crushed him irrevocably, that Hamlet was born. And to this day,
having survived centuries, and different historical eras and schools of thought, he retains
three main attributes, unchallenged by even the most eccentric of directors: he is forever
young, forever alone and forever flirting with madness.
Much can be said of Hamlet’s youthfulness but suffice it to say it remains a gift, an
identity marker that has survived from the days of the first performances at the Globe
Theatre until the present day. Youthfulness as natural virtue, as potential spoiled by an
undeserved fate, has been a kind of unwavering condition of his tragic status, which
becomes all the more accentuated the younger he becomes. The world grew old and putrid,
yet Hamlet remained young and with a freshness of mind, albeit he was burdened by a
disproportionately large responsibility: that of re-establishing the order of things. His
premature death is therefore all the more tragic, his suffering all the more merciless. And it is
this dimension of the character that formed and remained the centre of the enormous interest
he would arouse during the first half of the 20th century, whenhe became an emblematic
figure, an archetype of an entire cultural era. Yet this was not a matter of his place in the
world of modern theatre, where his first major outing came in the form of the collaboration,
in 1911, between Edward Gordon Craig and Constantin Stanislavsky. That hybrid staging,
combining the idealism of the former and the realism of the latter,6 though by all means an
important moment, was only so in theatrical terms.7 No, it had to do with the image of
Hamlet emerging through the intertextuality specific to the modern concept of literature,
which resonated throughout the entire cultural consciousness of that time.

While there has been much interest among critics and researchers in the existence of a possible UrHamlet, today lost yet with similarities to the familiar version of the play, the form in which Hamlet
exists today dates from 1600. Who was the author of the original version? Thomas Kyd or
Shakespeare, the one we know or think we know today? Peter Alexander is among those who
strongly believe Shakespeare to be the author of this original Revenge Tragedy. Many other critics and
researchers, especially at the beginning of the 20th century, saw the influence of Thomas Kyd in
Hamlet – not only in respect of the theme of fratricide, but also in the notion of madness adopted as a
strategy of revenge.
6 Craig was already a spiritus rector for the stage renditions of Hamlet, even before his Russian
collaboration. In Munich and, later, in Berlin, in 1909, Max Reihhardt created his first version of
Hamlet with stage designs inspired by Craig, with whom previous collaborations on Caesar and
Cleopatra and King Lear had failed. Two years later, in Moscow, a new Hamlet was born of the historic
encounter between Craig and Stanislawski.
7 Laurence Senelick wrote with authority about Craig and Stanislawski’s legendary Hamlet. Senelick
describes the clear failings of the production, but underscores its fundamental importance in terms of
the aesthetics of subsequent Shakespearean productions the world over. See Senelick’s Gordon Craig’s
Moscow Hamlet: A Reconstruction.
5
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Hamlet exerted a hold over two major authors of the Modernist age whose works
placed great importance on him. One was T. S. Eliot, and the other James Joyce.8 In the spirit
of Modernism, born of a nostalgia for the ancient and the desperate desire to make it new,
both Eliot and Joyce saw in the young protagonist of Hamlet the misunderstood intellectual.
In Stephen Dedalus in Joyce’s Ulysses and in the secret web of motifs described by Eliot in
The Love Song of J. Alfred Prufrock, Hamlet became a contemporary for a generation rooted in
that part of a century already marked by one world war but yet to be ravaged by Nazi
bombs.9 Historical time was flowing in the direction of the catastrophe that was the atomic
bomb, but literary time was reversible, as Borges would say. Indeed, this sentiment is
expressed not only by Joyce and Eliot, but also by Sartre, whose Antoine Roquentin, the
improbable hero of Nausea, provides an existential reincarnation of Hamlet’s lack of faith in
the mantra, „to be or not to be”.
The image of Hamlet as a pensive figure at odds with the barbarity of a power driven
by instinct – whether political or carnal– remained a recurring theme in the Shakespearean
vocabulary of the last century. Yet it should be noted that without this association – or, more
precisely, this appropriation – suggested by the literary modernists, that received image of
Hamlet would never have existed in the first place. In a new cultural ethos, Hamlet became a
symbol of the pure intellectual, forced to assume the role of victim of an impure world.
Again, amidst this play of binary oppositions, his madness became an artefact, a garish
disguise worn with the intention of confusing the enemy. Madness, that is, becomes a
philosophical solution and a means of survival. The defining image was no longer that of the
prince holding a skull, as immortalised during the 19th century – from the best known (self)
portraits by Delacroix with which Baudelaire would cover his walls, to the photographs of
Sarah Bernhardt.10 This portrait was that of a lonely young man reading a book, an image
For more information on Joyce’s bibliographic sources in relation to Shakespeare, see William
Schutte’s Joyce and Shakespeare: A Study in the Meaning of Ulysses. Hugh Kenner, a leading expert on
literary modernism, provides an extensive analysis of the relationship between Hamlet and Stephen
Dedalus. See his Essays in Criticism, vol. II, p. 85-104. There are also countless other studies of the
relationship between the protagonists in the works of Joyce and Shakespeare. Chapter 9, set in the
Dublin National Library, and in which Joyce’s hero provides his opinion of Hamlet, is the literary
heart of Ulysses.
9 A detailed study of the relationships both Eliot and Joyce cultivate in their works with the character
of Hamlet is provided by William H. Quillian in Hamlet and the New Poetic. Drawing on specific textual
arguments, Quillian demonstrates that Hamlet exerted a hold over this generation of modernists, who
saw in him the seeds of a philosophical understanding of the world. Joyce does so explicitly through
Stephen Dedalus, and Eliot implicitly through what Quillian calls the „20th century Hamlet”, i.e. the
character of J. Alfred Prufrock (p. 27).
10 It should be noted, however, that in France the image of Shakespeare, and, implicitly also that of
Hamlet, had not always been so glorious. During the 18th century, for example, in an explicit
reference to Hamlet, Voltaire described the tragic Shakespearean universe as the work of a „drunken
savage”.
8
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that could easily have been inspired by the essays of Montaigne, in which the book is seen as
an indispensable aide-memoire.
Without much ado, literature had given the world of theatre a new cultural typology,
and the book would be its symbol: the book as a
metaphor for freedom of thought, both
necessary and implicitly subversive. In post-war
Eastern Europe, the image of the book would
come to symbolise a different form of
dissidence and Hamlet would be its improbable
hero.11 How nicely Stanisław Wyspiański put it,
in those early, idealistic years of the 20th
century when he described Hamlet as „a poor
young man, with a book in his hand”!12

According to Jan Kott’s account of a production of Hamlet in Krakow in the autumn of 1956,
newspapers were used in place of a book. In the Orwellian production staged by Piet Drescher in
Potsdam in 1983, again Hamlet did not read a book but rather the official newspaper of the East
German Communist Party, an incredibly daring move that was both subversive and ironic.
12 The book as an implied metaphor and as a tangible presence in Shakespeare’s plays is always
charged with deep symbolic meaning. The semiotics of the book as a cultural image is inextricably
linked to its ability to reflect the very textual universe in which it occurs. The word „book” appears in
almost all – 36 to be precise – of his plays. In her work Shakespeare and the Idea of the Book, Charlotte
Scott provides a nuanced analysis of the appearance and connotation of the book in the work of
Shakespeare. In Hamlet, the book appears as a weapon, as a means of preserving memory, as a
possibility of defying memory, as a subversive instrument, etc. Scott demonstrates that, in the power
struggle going on at the Danish court, the book becomes a sort of emblematic object between the
immediate reality and the excessive subjectivity of Hamlet’s personality.
11
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The solitude of the hero
Another aspect that has remained constant, from the very beginning until today, is
Hamlet’s solitude and the fact of his image being almost entirely synonymous with the
scenes in which he appears alone on the stage.13 Not without reason did Madame de Staël
praise the performance of the great actor François-Joseph Talma, saying that his Hamlet
displayed the poetry of solitary presence. The dialogues provide only a partial view of the
protagonist’s personality, and it is the six soliloquies addressed to himself that have always
been central to the search for his impenetrable inner self. A theatrical paradox, no less: if
Richard III reveals the motives for his actions through his soliloquies, delivered in the form
of a series of asides spoken to a complicit audience, Hamlet manages only to heighten the
sense of confusion surrounding his actions in his moments alone with the audience. A
double paradox, then. Something abstract and almost non-theatrical is created with each
solitary appearance, as if the veil of mystery in which he is shrouded is rendered still denser
by the spoken word, as opposed to silence. And Hamlet has so many lines – more than a
third of the entire play. His soliloquies are frequently cited; they are masterpieces of speech
addressed to an absent interlocutor. And through these monologues, and not his spoken
exchanges with others, Hamlet confides in his audience, though even here he does not truly
reveal himself.
One possible explanation for this is the feeling of melancholy –something this prince
of Denmark experiences to the extreme. Oscar Wilde once said that it was Hamlet, not
Shakespeare, who was responsible for the melancholy of the world that came after him;14
Schopenhauer only amplified the pessimism that Hamlet had already introduced as a
metaphysical reality. However, with Hamlet, it is not a case– as not only Wilde believed, but
also Goethe, Coleridge and almost all readers in the 19th century – of the Romantic taedium
vitae, of a sense of ennui tempered by contemplations of death. 15 Nor is it a matter of what
Georges Sand concluded – that Hamlet’s „madness” is an expression of despair, a protest
against the futility of human existence. Rather, it is what may be described as a mixture of
disgust with himself, with others, and with everything around him combined with a

Julian Hilton suggests that even during the „To be or not to be” soliloquy, Hamlet is still being
watched by Claudius, something he is aware of. In his solitude he is therefore always accompanied,
always surveilled, and his lines are rendered more of a dialogue than a monologue.
14 See „The Decay of Lying” and „The Critic as Artist” in The Decay of Lying and Other Essays.
15 As demonstrated by Margreta de Grazia, the notion of Hamlet’s delay was a discovery of the 19th
century. See ‘Hamlet’ without Hamlet, p. 171. Until then, no one had even noticed Hamlet’s tendency to
delay action out of an extreme need of reflection. Observations of a lack of action in the play,
including those by Samuel Johnson and George Stubbs, focused on plot and not the character itself.
13
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paradoxical awareness of his own superiority. Hamlet is alone because he runs away from
everyone, and he is melancholy because he is always running from himself.
Hamlet’s solitude is part of his mystique, just as his mystique is part of his
solitude.17A solitude immortalised in a number of famous photographs of great actors
staring into the abyss, in scenes that contradict theatrical convention based on two essential
ingredients: dialogue and action. Alone among the other characters on the stage, Hamlet has
always found a way to withdraw from their midst and be alone with the audience, disclosing
before them his insoluble dilemmas and leaving each the task of solving them on his behalf.
Both in the rich décors of baroque-era theatre and in the empty spaces of modern
productions, his solitude creates a kind of vacuum around him, an effect unrivalled by any
other great dramatic figure. Indeed Hamlet has always been alone – an immutable feature of
a character that has been interpreted in every conceivable manner, from gender reversal to
exotic contextualisation, from classical approaches to stage hybrids in the style of Nō or
Kabuki.18
Mad butnorth-north-west?
The issue of Hamlet’s madness has always been more substantial than that of his
biological age and darker than that ofhis solitude. It is a subject that cannot be avoided so
long as it remains one of the „props” in the theatre that he himself creates. And this is how it
has almost always been viewed – as a theatrical improvisation designed to conceal a state of
total lucidity. The divide between the character and the world was not seen as the source of a
genuine form of madness, in terms of a gulf between perception and reality, but as his
refusal to conform to a society tainted by evil. This emphasis is important. Even when,
during the 18th century, Hamlet was suspected of madness, it was treated as a form of
See William Ian Miller’s definition of this sort of disgust in his major study, The Anatomy of Disgust,
p. 30. In a unique book of „light-hearted” Shakespearology, René Girard maintains that Hamlet holds
up a mirror to western man’s malaise, reflecting the symptoms of an entire society. See A Theater of
Envy: William Shakespeare, p. 24. Malaise or disgust seems to be the defining characteristics of Hamlet
today, for they are conducive to madness.
17 In an extensive biography of Shakespeare, Stephen Greenblatt demonstrates how Hamlet was a
turning point in terms of Shakespeare’s idea of the dramatic hero. Shakespeare realised that he could
create a strategic opacity towards any critical reading of a play. See Will in the World: How Shakespeare
Became Shakespeare, p. 324.
18 A huge amount has been written about Shakespeare in Japanese theatre, from translations to
adaptions, from cultural borrowings to appropriation. One book in particular provides an overview of
the variety of approaches that have been tried: Shakespeare and the Japanese Stage. What is clear is that,
even in Japan, Hamlet has always been the centrepiece of Shakespeare’s universe. It resonates with
entire generations, whether in terms of Kabuki-style productions or as adaptions, such as Shôzô
Uesugi’s Broken Hamlet, in 1990, which reflected the feelings of confusion, alienation and
powerlessness of young people from large Japanese cities. Although less prominent than King Lear
and Macbeth, who became Japanese heroes thanks to the films of Kurosawa, Hamlet has been and
remains a seminal figure in Japanese cultural space.
16
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deviance provoked by others or an excess of suffering. Not in vain did Samuel Johnson
defend Hamlet: he viewed the character’s pretended madness as comic in nature and did not
consider any of the things he does while feigning madness to be the actions of a madman.20
Thus the type of madness under discussion was different from the madness defined today
on a social level,21 as it resided merely in the ambiguity between the lucidity that Hamlet was
supposed to maintain and his feigned state of confusion, which became a sickness of the
mind. In the end, it was all part of a defence mechanism set in motion upon the stage.
Nietzsche, who experienced madness directly, provided one of the most disarming
readings of Hamlet’s delay.22 It was, he said, neither the result of genuine impotence nor
some form of psychological deviation caused by hidden complexes. Rather, it was his deep
understanding of the absurdity of the world that inevitably led to a paralysis of the instinct
for action. Knowledge quashes the imperative to act. Two great philosophers of the 20th
centurywere even more vehement than Nietzsche had been in their defence of Hamlet as the
lucid hero. Walter Benjamin believed that Hamlet suffered from „contemplative paralysis”
on account of a superior way of thinking acquired in Wittenberg; and Theodor Adorno
placed Hamlet at the heart of a trend essential to the formation of a purely western
intellectual mind-set: self-reflection as an obstacle between thought and action. According to
all of these thinkers, Hamlet’s madness does not exist; it is merely a tactic in the battle
strategy of a man who is defensive by nature.
In contrast with this intellectual portrait, the theatrical Hamlet imagined by Eimuntas
Nekrosius in his famous Vilnius production is like a child trapped in a world of adults:
infantile, mildly confused, a far cry from his image as an intellectual and philosopher.23 But
It should not be forgotten that the 18th century came to a close under the spell of Hamlet: in 1795
Goethe published his novel Wilhelm Meister’s Apprenticeship, in which, at least for the first half of the
book, Hamlet is the catalyst. In his comprehensive study The Genius of Shakespeare, Johnathan Bate
takes an insightful look at how Goethe and Hegel see Hamlet, noting the emergence of a philosophical
literary approach at the end of the 18th and beginning of the 19th centuries, and the way in which the
character of Hamlet became a symbol of a consequent modernity (p. 258-63).
20 See the Preface to Shakespeare from 1765, by Samuel Johnson, in which he expresses his admiration for
Shakespeare’s genius, as found in Hamlet.
21 The expression „madness” is employed in this work in its wider, more general sense of a departure
from a logical and natural relationship to reality. This explains why there are no additional definitions
or references to the different types of deviation that, to a greater or lesser extent, fall under this term.
This would have required a (pointless or, at least, pedantic) broadening of the scope of the research
carried out for this book.
22 Thomas Mann believed that illness brought Nietzsche closer to the truth and rendered him more
normal than „mental health” did of others.
23 Charlotte Scott demonstrates that the image of Hamlet as a scholar was to a large extent a
contribution dating from Shakespeare’s afterlife. In the play, Hamlet distances himself from the
fundamental values of Renaissance humanism: he rejects the academic world by leaving Wittenberg,
turns the book into an instrument of deceit, and wages a veritable war against the historical past. See
Shakespeare and the Idea of the Book, p. 131.
19
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what if Hamlet really is mad? Not just a little confused, but well and truly mad. Moreover,
what if his madness is not the result of the evil in the world, but is instead an expression of
an evil he himself embodies? What if Hamlet is not even innocent in his madness, as in the
case of Don Quixote, that other great madman of the literature of the day, with whom
Turgenev compared him in his famous essay of 1906?24
These are not questions the actors of the 19th century would ask in such crude tones;
and even less so the directors of the 20th century, who consolidated the image of Hamlet as a
positive figure in productions with an ethical, political and human impetus. The image of
Hamlet in theatre today stands in contrast to this statuesque portrayal, in which he remains
forever upright in an off-kilter world. Indeed, at the start of a new millennium, as a chaotic
world leaves its mark on his feelings and his mind, Hamlet is no less mad than the world in
which he is enacted. What remains the same throughout different eras and ages is the divide
between what Hamlet does and what Hamlet says: a paradoxical discrepancy, and itself an
expression of inherent madness. Yet it is a madness praised by Shakespeare, who surely
must have been familiar with Erasmus’ In Praise of Folly, and who understood that no one
can maintain lucidity in the face of the chaos of human existence.25
conf. univ. dr. Octavian SAIU

There is a certain affinity between Hamlet and the Russian spirit. Not only Turgenev, but also
Dostoyevsky and Chekhov were interested in the enigma of Hamlet. At one stage the main character
in Chekhov’s The Duel compares himself to Hamlet, admitting his inability to take responsibility for
his life. And do not so many of Chekhov’s characters resemble provincial „Hamlets”, overanalysing
their situation to excess and forever postponing action? Note, too, the successful production of Hamlet
staged in Moscow in 1837, with Pavel Mochalov in the lead role.
25 Frank McCombie demonstrates the affinities between Shakespeare and Erasmus, based on the
theory that Shakespeare would have read at school In Praise of Folly, a text that was taught in England
in 1570-1580. See „Hamlet and Moriae Encomium”. This is not the only attempt of its kind, another
being Kenneth Muir’s article „Shakespeare and Erasmus”.
24
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Maria Zărnescu
Sunetul Muzicii de Teatru
Scena, luminile, vorbele actorilor captează atenţia publicului.Cuvintele stârnesc
senzaţii, stări, amintiri.Destinul şi întâmplarea, norocul şi fatalitatea dansează în ţesătura
textului dramatic. La un moment dat, apare însă un sunet şi, dintr-odată, Muzica umple şi
netezeşte toate asperităţile, potenţează verbele, colorează sentimentele. Alături de
scenografie şi coregrafie, Sunetul Muzicii de Teatru susţine fundamentul non-verbal pe care
se construieşte supra structura dramaturgică. Iar când Muzica este esenţa spectacolului,
precum în musical, traduce pe înţelesul tuturor mesajele piesei, devine tălmaci al
sentimentelor şi călăuza înţelegerii directe a ideilor.
Volumul de faţă reuneşte cronici
despre operete, musicaluri, teatru-dans,
festivaluri ale artelor spectacolului
muzical sau, pur şi simplu, producţii
teatrale în care Muzica are „partea
leului”. Martor al călătoriilor mele pe
harta muzicală a României (şi nu numai),
Sunetul Muzicii de Teatru reproduce (cu
reviziile de rigoare, fireşte) articole
publicate în perioada 2011 - 2015 în
revistele Yorick şi Teatrul Azi. Şi
completează, într-un alt stil, cartea
Muzici şi Muze – de la piesa de teatru la
musical26 (Editura Nemira & UNATC
Press, 2015). Stilului academic şi analizei
teatrologice din această primă lucrare i se
alătură cel jurnalistic şi radiografia
spectacologică din prezentul volum.
Foto credit: Adi Bulboacă

26

Vezi recenzia volumului în Concept vol. 11/nr. 2/2015
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Pentru a structura tot acest caleidoscop al producţiilor de varii facturi şi genuri, am
grupat articolele în şapte capitole (şapte, ca-n poveşti). Opereta, mon amour conţine impresii
despre spectacole ale Teatrului de Musical şi Operetă „Ion Dacian”, dar şi despre patru ediţii
ale festivalului „Viaţa e frumoasă!”, al cărui organizator este. Celebri compozitori precum
Bach, Puccini sau Poulenc se regăsesc ca autori ai muzicii de scenă pentru spectacolele
comentate în capitolul Muzica cultă şi cultul muzicii. Ediţia 2014 a Festivalului Naţional de
Teatru, extrem de generoasă cu producţiile ce fac obiectul acestei cărţi, este consemnată sub
titlul Sunetul Muzicii în FNT, iar sub îndemnul Să cânte muzica la Shakespeare se „ascund”
spectacole bazate pe texte ale marelui dramaturg. Capitolele Timişoara multiculturală şi La
Budapesta, la Budapesta... sunt consacrate celor două oraşe, care, prin instituţiile lor teatrale îşi
răsfaţă publicurile cu producţii muzicale. În fine, Tinereţe, bat-o vina! este un capitol dedicat
spectacolelor pentru tineri – copii şi adolescenţi – sau făurite de tineri – încă studenţi ori
proaspăt absolvenţi ai facultăţilor de profil.
Dacă Muzicile şi Muzele s-au constituit într-o pledoarie pentru genul specific al
musicalului, Sunetul Muzicii de Teatru se doreşte o pledoarie pentru spectacolul muzical – în
toate formele sale. Trăim vremuri grăbite, superficiale, aproape indiferente. Din joaca
Teatrului cu Muzica, departe de seriozităţile simfonice sau cacofonismul unor ambiţii
contemporane cu orice preţ, se va ivi,
poate, un interes sincer pentru simplu
şi frumos, întotdeauna nou, niciodată la
fel. Aici se joacă o singură carte: cea a
umanităţii din noi, din fiecare dintre
noi. Trebuie doar să ne luăm răgazul de
a ne lăsa purtaţi de bucuria unică şi
accesibilă a Sunetului Muzicii de Teatru.
conf. univ. dr. Maria ZᾸRNESCU
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Maria Diana Cupşa
Teatrul în Republica Sud-Africană

Volumul de față reprezintă o sinteză a
cercetărilor autorei în domeniul teatrului
sud-african, un studiu aprofundat şi detaliat al
istoriei formelor şi funcțiilor mişcărilor teatrale,
precedat de o expunere analitică a istoriei
fenomenului teatral, cu o preocupare specială
pentru evaluarea critică a ideilor despre spectacol
şi scrieri care au stat la baza creării culturii
teatrale din Africa de Sud. Subiectul, nou şi prea
puțin cunoscut, realizează atât gradul de
dificultate al cercetării cât şi meritul contributiv
în consecință al acesteia.
Contribuția Dianei Maria Cupşa în
domeniul pedagogiei creației scenice şi simultan
al culturii a prilejuit elaborarea inedită a unui
studiu remarcabil sub raportul originalității.
Se valorifică experiența dobandită de
autoare în documentările de la fața locului cât şi
pe cele din materialele de arhivă sau alte lucruri
de specialitate, aşa cum sunt menționate de autoare în capitolul Legitimitate Culturală: „Acest
studiu nu ar fi fost posibil fără influenţa benefică a multor oameni de teatru din Africa de
Sud (creatori cu care am colaborat timp de aproape 8 ani). Mai mult decât atât, această
lucrare îşi măsoară oarecum substanţa prin experienţa directă pe care am avut-o de-a lungul
acelor ani de tranziţie socială şi regenerare naţională ce au urmat abolirii regimului de
apartheid în prima jumătate a anului 1994. Am trăit şi am creat pe scenele şi în universităţile
sud-africane de-a lungul acelor ani (în două sisteme politice profund opuse) şi alegerea
acestei teme este urmarea firească a experienţelor de viaţă şi artistice trăite în acel colţ de
lume.”
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Autoarea propune în această lucrare o metodologie complexă, tipologică şi
comparativă capabilă să ofere un răspuns cu valenţe de adevăr ştiinţific prin analizarea
gândirii critice actuale, „ale cărei semne au apărut în ultimii douăzeci de ani”, ce „tinde să
sublinieze aspectul reacționar renegând eurocentrismul din trecut în favoarea unei viziuni
revizioniste care este o urmare directă a impactului provocat de transformările socio-politice
şi socio-economice actuale.” În tentativa de a încorpora noul mod de gândire precum şi
recentele descoperiri, analize etc., introducerea celor două concepte noi de cercetare
menţionate pentru prima dată în eseul lui Temple Hauptfleisch27, prezentat la Universitatea
din Stellenbosch ca puncte de plecare, va ajuta la recunoaşterea curentelor majore din teatrul
sud-african.
Primul concept se referă la necesitatea unei expansiuni şi flexibilităţi în definirea noţiunii
de teatru, care presupune introducerea producţiilor oralo-cinetice în noţiunea de spectacol,
aşa cum acesta dominase arena teatrală în detrimentul produsului literar, chiar dacă
gânditorii din colonii trâmbiţau o canonizare a textului tipărit. În contextul general de
bogăţie şi varietate a culturii oralo-cinetice, este necesară o retropectivă concentrată pe texte
şi autorii lor.
Al doilea concept analizează interpretarea termenului de colonialism. Deşi istoria Africii
de Sud a cunoscut multiple colonizări, atât cu diverse triburi africane, cum ar fi cele ale
triburilor San, Xhosa, Zulu etc., cât şi colonizarea olandeză şi britanică, termenul de
„colonialism” este folosit într-un mod restrictiv, referindu-se strict la colonizarea Africii de
Sud de către europeni, care va dura câteva secole. Hauptfleisch, în tentativa sa de
periodizare istorică, identifică trei faze cronologice:
- faza precolonială, înainte de anul 1652, perioada expansiunii triburilor indigene
dinspre nordul spre sudul continentului;
- faza colonială, perioada aşezării şi expansiunii europene (1652-1960) incluzând
Republica Verwoerdian (1961-1990);
- faza post-colonială, perioada de democratizare (căutarea identităţii artistice actuale).
Stucturată în treisprezece capitole, lucrarea prezintă mai întâi un cadru teoreticometodologic privind evenimente istorice de bază ce au avut loc în formarea unui stat
modern, extrem de controversat, un stat bazat pe o dominație rasială absolută. Descoperirea
unor resurse imense de diamante şi aur a încurajat dezvoltarea economică rapidă şi
emigrarea spre această parte a Africii, atât a europenilor cât şi a triburilor din zonă.„Lupta
pentru resursele minerale a fost cauza celor două războaie între populațiile locale de buri şi
englezi, cunoscute sub denumirea de războaiele burilor (1880-1881 şi 1889-1902), câștigate în
final de către englezi, care au înființat în anul 1913 Uniunea Sud-Africană, dominion al Marii

27

Temple Hauptfleisch – născut pe 27 iunie 1945 - autor a peste 40 de articole, 8 cărţi, 12 piese de
teatru; şeful Departamentului de Dramă al Universităţii din Stellenbosch (1995-2005); directorul
revistei Jurnalul de Teatru Sud-African.
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Britanii. 1934 este anul în care se pun bazele politicii rasiale a guvernului ca urmare a
formării Partidului Unic prin fuzionarea celor două partide ale albilor. Partidul Sud-African
(olandez) şi Partidul Naţional (britanic). Segregarea rasială se intensifică după anul 1968 când
Partidul Unic a fost ales la putere.
Istoria nu trebuie să fie neapărat un lung şir de date şi fapte. Viața culturală a unei
perioade nu poate sta numai în cifre şi numere. Apelând la zone unde discuția academică
despre rasism şi apartheid se intersectează cu dezbaterile intelectuale ale unui public
informat, cartea Dianei Cupşa vorbeşte despre framântări politice, despre artă, despre
destine umane, despre aspirații şi eşecuri în încercarea a peste 300 de triburi, cu viziuni,
religii şi ritualuri diferite, de a coexista, dând publicului larg ocazia de a se infiltra într-o
astfel de societate care până la urmă şi-a găsit drumul spre o nouă politică democratică.
Volumul aduce în circuitul istoriografic o foarte bogată informație ştiințifică
privitoare la istoria politică, socială, economică şi culturală a teatrului sud-african aşa încât,
prin apariția lui în editura UNATC PRESS, pune la îndemâna cercetătorilor un instrument de
lucru indispensabil. Lucrarea Dianei Cupşa este interesantă prin prezentarea de ansamblu a
unei probleme, ca şi prin unele abordări noi cel puțin raportate la noutatea absolută a unui
asemenea subiect în literatura de specialitate în limba română.
Parcurgând capitolele cărţii, de o mare diversitate tematică, cititorul interesat va avea
posibilitatea de a descoperi ori aprofunda o lume fascinantă, aşezată la intersecția dintre nou
şi vechi, dintre Oceanul Indian şi cel Atlantic, pe care, cu har, Diana Cupşa o conturează
într-un univers unic a cărui creştere şi descreştere influenţează sinosul curs al culturii
africane.
Lucrarea reprezintă prima încercare de analiză critică, ca o datorie de onoare pentru
cunoaşterea de către generațiile prezente şi viitoare a trecutului atât de zbuciumat al Africii
de Sud, a personalităților sale artistice şi politice, dar şi a oamenilor de rând care au
contribuit prin faptele lor, la scrierea unor pagini importante în istoria neamului lor, precum
şi instituţiile care au administrat această țară sub mai multe ideologii.
Cartea Teatrul în Republica Sud-Africană se adresează în egală măsură teatrologilor și
istoricilor de teatru universal, precum şi cititorilor interesați de formele mai vechi sau mai
noi de cultură, structura politică şi filozofică a unei națiuni formate din peste 300 de triburi –
fără a pune la socoteală rasa albă – împreună formând ce știm că se cheamă Republica SudAfricană.
Diana Maria Cupşa a fost şi rămâne un mare prieten al formelor de spectacol sudafrican, sprijinindu-le atât prin colaborări academice, cât şi prin proiecte artistice realizate.
prof. univ. dr. Tania FILIP
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Oglinda
unui lung periplu profesional
Zilele trecute mi-a căzut în mâini o carte care mi-a atras atenția. Se referea la teatrul în
Republica Sud-Africană, un subiect cu totul necunoscut nouă, românilor. Interesul meu
poate că a fost activat şi pentru că am făcut, cu câțiva ani în urmă, o călătorie extrem de
interesantă acolo. Informațiile din țara noastră sunt extrem de sumare despre această țară
fascinantă, mai ales după încheierea luptei antiapardheid, când tot ceea ce am aflat despre
această zonă a lumii a fost legat de Campionatul Mondial de Fotbal, de conferirea titlului de
Miss Univers sau despre naşterea unor lei albi în Parcul Național Kruger. Deci, o lucrare care
să trateze un subiect atât de interesant nu poate fi decât binevenită. Despre autoare ştiu că a
fost asistent universitar la IATC şi scenograf la Teatrul Casandra la începutul anilor ’90, după
care a plecat în străinătate, mai întâi în Africa de Sud şi apoi în SUA. În prezent este cadru
didactic la Universitatea Tulane din SUA.
Dar, să revenim. După ce am parcurs circa 20 de pagini, subiectul m-a captivat în
asemenea măsură încât în următoarele două zile am dat gata cartea, chiar cu unele reveniri
asupra pasajelor sau capitolelor care mi s-au părut mai interesante.
Am înțeles de la început că, pentru a dezvolta un asemenea subiect, trebuie să te afli
în mijlocul evenimentelor şi să beneficiezi de o largă bază documentară. Ori, Maria Diana
Cupşa a cunoscut viața teatrală din Africa de Sud din diferite ipostaze: de scenograf al
Teatrului Market din Johannesburg, de cadru didactic la Rhodes University din
Grahamstown, de organizator al unor ediții ale Festivalului Național de Artă din
Grahamstown şi, de ce nu, în calitate de consumator a artei teatrale locale.
Fiind un fenomen complex, arta teatrală este urmărită ca evoluție în context istoric,
ştiut fiind că zona respectivă are una dintre cele mai zbuciumate istorii de pe „Continentul
negru”. Populația locală Xhosa a urmărit, încă din veacul al XVII-lea, aşezarea portughezilor
pe pământurile care i-au aparținut, apoi îndepărtarea acestora de către olandezi, instalarea
trupelor şi coloniștilor francezi, pentru ca în a doua jumătate a veacului al XIX-lea să intre
sub autoritatea Londrei. Este perioada în care, în urma războiului burilor, urmașii
coloniştilor olandezi s-au retras spre interiorul continentului, iar zonele costiere au fost
colonizate de populația de culoare a triburilor Zulu.
În anul 1968, urmaşii albilor olandezi şi britanici şi-au dat mâna şi au adoptat politica
de apartheid care a împins țara în cea mai neagră perioadă a existenței sale, care a durat până
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la începutul anilor ’90, când Congresul Naţional African condus de Nelson Mandela a preluat
puterea şi ţara a revenit la un regim democratic.
Cartea Dianei Cupșa urmărește evoluția teatrului sud-african de-a lungul fiecăreia
dintre aceste perioade şi pentru a nu creea confuzii privind „importul” sau „preluarea” unor
manifestări culturale, etape de dezvoltare sau chiar a unor spectacole, acordă o mare
importanță legitimității culturale a Africii de Sud aflată sub semnul interculturalismului şi
constituind rodul unor străduințe specifice de a armoniza tradițiile autohtone, de origine
africană, cu cele de factură europeană.
Pentru descrierea evoluției ascendente a teatrului sud-african, autoarea a integrat, în
mod subtil şi original, informații de interes pentru subiectul în cauză obținute în urma
studierii cu atenție, obiectivitate şi detașare, a peste 110 volume, peste 30 de articole pubicate
în perioadice, peste 10 comunicări şi teze de doctorat precum şi peste 20 site-uri de
specialitate. Desigur, acolo unde evoluția teatrului sud-african a cunoscut involuții, variații
bruşte sau schimbări de direcție din motive politice, sunt prezentate pe scurt cauzele care au
determinat acele schimbări.
Dar autoarea nu analizează evoluția teatrului sud-african numai din perspectivă
istorică, căci atunci ar fi fost mai nimerit titlul „Istoria teatrului sud-african”, ci și din
perspectivă economică, socio-culturală, politică sau spirituală, reuşind să cucerească cititorul
prin îmbinarea armonioasă a datelor, informațiilor şi percepțiilor proprii, totul îmbrăcat întrun stil agreabil, unitar şi ușor de urmărit, în ciuda faptului că la data scrierii acestei lucrări în
limba română era plecată din ţară de peste 20 de ani.
Cu o deosebită sensibilitate, autoarea prezintă Teatrul Market (foto jos) în cadrul
căruia și-a început activitatea în Africa de Sud, precum şi relația specială pe care a avut-o cu
Barney Simon, directorul artistic al teatrului, împreună cu care a pus în scenă piesa „Silent
Movie”, care i-a adus premiul
VITA al Asociațiilor de Artă
Teatrală pentru cea mai bună
scenografie realizată în anul
1993. Cu aceeași atenție şi
aceleași sentimente abordează
şi
problemele
legate
de
Universitatea
Rhodes
din
Grahamstown
unde
şi-a
desfășurat activitatea după
1995, când Barney Simon a
trecut în neființă.
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Distribuţia spectacolului Silent Movie, 1993, de la stânga la dreapta:
Seputia Sebogodi - Sputnik, Leila Henriques - Fleur, Barney Simon regizor, Richard Carter - Dick

Tot mai multe teatre au acceptat titlul şi rolul de teatru universitar, nu neapărat din
dorinţa ori din necesitatea de a aduce pe piaţa forţei de muncă noi actori, ci din dorinţa de a
dezvolta abilităţi de comportament şi comunicare unor categorii importante de specialiaşti:
manageri, jurişti (avocaţi, magistraţi), funcţionari în domeniul relaţiilor publice şi massmedia etc.
În ochii şi mintea autoarei, teatrul nu înseamnă numai prezentarea spectacolului în
sine, ci are dimensiuni mult mai ample şi valențe în mult mai multe domenii, începând cu
climatul istoric, socio-politic, economic şi spiritual în care a fost elaborat textul (libretul,
muzica, mişcările scenice sau concepția artistică a spectacolului) continuând cu pregătirea
teatrală a echipei care avea să transpună piesa pe scenă, cu organizarea sălii de spectacol, cu
efectele acustice şiluminoase din timpul desfăşurării acestuia, cu costumele actorilor şi
amenajarea scenei, finalizând cu detalii care să contribuie la împlinirea actului de
divertisment (cafenele, fumoare, standuri cu diferite produse, etc.) organizate în foaierele
teatrelor.
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Dar, aşa cum ne arată autoarea, în Africa de Sud actul teatral nu se desfășoară numai
pe tradiționala scenă, ci este dezvoltat şi particularizat şi pentru prezentarea pe scene
improvizate, în piețe sau direct pe stradă. Toate acestea fac ca atractivitatea şi adresabilitatea
fenomenului teatral să fie mult mai amplă. De altfel, în cadrul actului teatral sunt incluse şi
festivalurile care sunt organizate periodic sub autoritatea artistică a unor importante
instituții de învățământ teatral sau cultural din Africa de Sud.
De asemenea, autoarea prezintă foarte documentat principalele instituții teatrale din
Africa de Sud, adevărate incubatoare de artă în care s-au dezvoltat de-a lungul anilor
germenii unui teatru modern, original şi amplu, cu nimic mai prejos decât cel cu tradiție din
țările Europei. Tot în acest context, autoarea face o scurtă analiză a modului de finanțare al
teatrelor din Africa de Sud şi trage unele concuzii care ar fi de interes şi pentru țara noastră
știut fiind că, în general, activitățile culturale, cu pivotul principal actul teatral, sunt
subfinanțate.
Lucrarea, amplă şi bine documentată, nu putea să ignore perioadele întunecate din
evoluția teatrului sud-african, fie că acestea au fost cauzate de obstrucțiile antiteatrale ale
puritanilor de origină olandeză sau britanică (mijlocul secolului al XIX-lea), fie că au fost
cauzate de atitudinea de intoleranță rasială din perioada de apartheid (a doua jumătate a
secolului al XX-lea). Însă, pentru fiecare dintre acestea, locuitorii Africii de Sud, creatori de
bunuri materiale şi spirituale, au reușit prin inovare şi multă trudă să ducă mai departe ceea
ce aveau specific în actul teatral. Autoarea reuşeşte, în mod foarte exact, să surprindă şi să
dezvolte acest aspect care reprezintă în sine supraviețuirea şi continualitatea teatrului din
Republica Sud-Africană.
În final, autoarea concluzionează că, după perioade îndelungate de dezvoltare
volumetrică, mai puțin cele de stagnare, aşa cum am arătat mai sus, în urma modificării
radicale a adresabilității actului teatral (de la elitele „albilor” la poporul „negru”), teatrul din
Republica Sud-Africană a realizat, în primă fază, o tranziție de la dramaturgia clasică la
genul de divertisment, cu creșterea în popularitate a spectacolelor de revistă, cabaret,
monologurilor comice, concertelor, dansului contemporan pentru ca, în final, după oscilații
repetate şi exagerări într-un sens sau celălalt, să-şi găsească echlibrul între clasic şi modern,
între spectatorul educat şi cel în căutare de divertisment, între rase, religii şi culturi diferite,
reușind să devină sustenabil pe plan intern şi un model de dezvoltare pe plan internaţional.
În încheiere, doresc să recomand lectura acestei cărți nu numai celor care îşi
desfășoară activitatea în domeniul teatrului, ci și acelora interesați de îmbogățirea propriei
culturi generale şi,nu în ultimul rând, celor pasionați de teatru ca act de divertisment.
prof. univ. dr. RADU Gabriel
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O carte
jurnal de bord
Cartea doamnei Maria Diana Cupşa este, dacă vreți, „jurnalul de bord” al teatrului
sud-african. Într-o analogie imperfectă, în care teatrul sud-african poate fi corabia care îşi
caută – şi continuă să o facă şi astăzi – destinația finală a unei călătorii începute cu sute de ani
în urmă, cartea aceasta descrie – într-un „documentar” pe cât de închegat pe atât de extins –
periplul artei teatrale sud-africane, care a cunoscut nu numai furtunile istoriei, dar şi lipsa
vânturilor care s-o îndrepte către uscat. Este o corabie care a avut nenumărate echipaje, zeci
de căpitani – câteodată chiar doi sau trei în același timp, iar câteodată niciunul care să o
conducă – a avut sute şi mii de mateloți, fiecare în postul pe care îl stăpânea cel mai bine şi
mai ales, a avut milioane de pasageri de-a lungul celor câtorva secole de călătorie – câțiva
dintre ei aflându-se la bord, nu pentru că voiau să ajungă la destinaţie, ci pentru că nu voiau
ca ceilalți pasageri să ajungă acolo. Autoarea cărții a fost şi ea unul dintre mateloți trăind şi
lucrând pe această corabie timp de şase ani, începând cu 1992 – doi ani înainte ca pe puntea
vasului să se permită accesul, nu numai pentru puținii călători din cabinele de sus, ci şi
tuturor celor mulți care se înghesuiau în dormitoarele comune din fundul corabiei.
Cartea Teatrul în Republica Sud-Africană a apărut în primăvara anului 2014 la editura
UNATC PRESS din Bucureşti (ISBN 978-973-668374-9). Autoarea, Dr. Maria Diana Cupșa –
absolventă în 1974 a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, secția
de Scenografie – este în prezent profesor universitar, predând scenografie la Catedra de
Teatru a Universităţii Tulane din New Orleans, statul Louisiana, USA, deţinând de
asemenea şi funcția de Şef al programului de Masterat în Design de Teatru al aceleiaşi
universităţi. Lucrarea conține 288 de pagini, este structurată într-o arhitectură cronologică,
abordează o narațiune preponderent descriptivă şi dezvoltă o analiză de natură atât
conjucturală, cât şi cauzativă.
De ce această călătorie prin apele furtunoase de la Antipozi? Poate pentru că autoarea a
crezut că, schimbând rafinamentul sofisticat al croazierelor europene cu aventura navigației
în necunoscut, acestea îi vor completa identitatea artistică şi îmbogăți experiențele creative la
un punct al carierei sale care începuse să se deruleze în mod linear. Deci, s-a înrolat în
echipaj. De unde nevoia de a cerceta şi scrie despre jurnalul unei călătorii la care autoarea a
luat parte doar pentru o frântură de timp? Pentru că aventurile pe mare ale acestei corăbii au
fost prea neobişnuite pentru ca restul lumii să nu afle despre ele, pentru că multele porturi
unde a ancorat – sau a încercat să o facă – i-au schimbat destinul la fel ca şi cei care i s-au
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urcat la bord – sau care au părăsit-o – pentru că a reușit să învingă furtuni de netrecut,
naufragii, atacuri, sechestre sau aşteptarea paralizantă din mijlocul unui ocean fără vânt, dar
mai ales pentru că – uimitor – s-a transformat de-a lungul secolelor renăscându-se cu fiecare
nouă călătorie, echipaj şi pasageri într-un mod de nerecunoscut față de data începuturilor.
S-au mai scris lucrări despre teatrul în Africa de Sud, fiecare dintre ele prezentând anumite
perioade din istoria sa, anumite curente, personalităţi sau fenomene artistice, dar niciuna din
aceste cărți nu a abordat arta teatrală sud-africană în întregul său, de la începuturi şi până în
perioada contemporană, după cum niciuna nu a analizat fenomenul artistic în contextul
complex social şi politic în care a apărut şi s-a dezvoltat – necesitate fundamentală în cazul
specific al Africii de Sud.

Harta reprezentând regiunea cea mai bogată Witwatersrand (Transvaal)
şi poziţia ei în Africa de Sud
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Lucrarea începe cu un scurt istoric al acestei ţări, urmată de o succintă analiză a
legitimității sale culturale – în special din unghiul spațiului de convergență între cultura
locală şi cea europeană. Urmează descrierea începuturilor prezenței europene – perioada
precolonială – cât şi campania intensă de colonizare a acestor locuri – perioada colonială.
Autoarea abordează episodul istoric într-un mod direct – aproape jurnalistic – aducând date,
locuri, evenimente şi oameni, combinându-le într-o cronologie narativă, nu foarte diferită de
cea a unui jurnal de călătorie. La prima vedere, aceste elemente par împletite în mod forțat,
grăbite într-o legătură întâmplătoare, care nu pare să ducă nicăieri, dar, la o analiză mai
atentă, cititorul poate observa cum toate aceste „împletituri” venind din direcții diferite urcă
spre același catarg: fenomenul teatral local, în anticiparea unei adieri prielnice de vânt.
Efortul cercetării documentare este deosebit – de-a lungul întregii lucrări – autoarea
părând să cerceteze aproape întregul material bibliografic scris pe aceasta temă, iar faptul că
dumneaei a participat direct la multe din evenimentele despre care scrie şi că a lucrat pe
scenele şi în universitățile sud-africane cu multe din personalitățile prezente în lucrarea
domniei sale, acest fapt este indiscutabil pecetea ultimă a autorității sale asupra acestei
scrieri. Teatrul „barăcilor”, teatrul african, cât şi cel din zona Cape Town-ului, sunt capitole
care, dincolo de descrierea inedită a diferitelor fenomene ale artei teatrale de amatori a
vremii, reprezintă prologul cultural a ceea ce avea să urmeze: teatrul profesionist.
Începuturile teatrului profesionist este un capitol-cheie al acestei lucrări prin aceea că
analizează întregul peisaj cultural şi artistic al locurilor, așa cum era el modelat de realitățile
complexe din sfera geografică, politică, socială şi economică sud-africană şi – imposibil de
ignorat – europeană. Volumul de informații, luxul de detalii – pe de o parte – cât şi macro
analiza fenomenelor la scara regională – pe de altă parte – parfumul epocii desprins din
ziarele timpului – la care autoarea face nenumărate referințe–surprins în nuanțe proaspete şi
culori neaşteptate pe fondul unui umor alb reținut, toate contribuie la complexitatea imaginii
şi deliciul lecturii.
Urmează capitolele dedicate teatrului de limba Afrikaans–olandeza veche vorbită de
fermierii albi numiți şi „buri”- precum şi teatrul din perioada anilor 1930-1955 când contextul
social devine toxic pe măsura implementării politicii rasiste de stat şi teatrul – ca şi întreaga
mişcare artistică – îşi caută dezorientat drumul către uscat navigând numai noaptea, după
stele, pentru că lumina crudă a zilei i-a dezvăluit trista realitate a unei busole care nu mai
funcționează.
Teatrul anilor 1956-1975 devine tot mai militant, ca şi conştiința covârşitoarei majorități
a artiștilor, care se opun politicii oficiale de „apartheid”. Populația neagră majoritară trăind
în condiții deplorabile la marginile oraşelor mari îşi dezvoltă propriile lor forme artistice, iar
artiştii profesionişti de calibru se „baricadează” în interiorul artei lor, rezistând oricăror
forme de comunicare cu puterea şi continuând prin creațiile lor să atace nedreptățile sociale
la care refuzau să fie părtaşi. Guvernul răspunde instaurând cenzura, care, deşi nu a
cunoscut forme prea aspre, nici nu a funcționat pentru lunga durată – a accentuat
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instabilitatea unui mediu artistic deja tensionat. Este perioada când apar noi forme artistice,
teatrul militant devine tot mai activ, iar cel experimental promovează norme estetice noi.
Lucrarea continuă cu o etalare a celor mai active personalități şi
lăcaşuri ale lumii teatrale, precum şi cele mai remarcabile spectacole şi
scenarii ale vremii. De asemenea, sunt prezentate – în capitole
separate – festivalurile artistice naționale punctând specificul lor şi
câteva dintre realizările lor cele mai notabile. Un alt capitol
important este Spectacolul Negrilor din Africa de Sud, care
analizează printre altele criza de identitate a artiștilor de culoare,
tendința lor de a trata teatrul ca o armă pedagogică, precum şi
formele de incitare la revoltă socială folosind arta dramatică.

Festivalul Naţional de artă din Grahamstown

Festivalul cultural african MANGUANG (MACUFE) din Bloemfontein

Teatrul în perioada anilor 1990-2010 este unul dintre capitolele de sfârșit, care prezintă
revenirea pe scena mondială a teatrului sud-african odată cu democratizarea sistemului
politic şi încetarea boicotului internațional.
În sfârșit, ultimele capitole ale lucrării analizează activitatea celor mai cunoscute trupe de
teatru şi contribuţia fiecăreia la patrimoniul teatral național sud-african.
Lucrarea doamnei Maria Diana Cupșa este deschisă, ca şi filele nescrise ale unui jurnal
de bord. Întâmplări, oameni şi locuri noi vor completa probabil această scriere preluând-o de
acolo unde a fost lăsată îmbogățind imaginea unui fenomen artistic în continuă transformare.
Este o lucrare extrem de documentată, originală şi – surprinzător – foarte actuală, oferită
iubitorilor de teatru români în încercarea – spun eu, reuşită – de a le întregi imaginea artei
spectacolului cu crâmpeiele unor realități îndepărtate.
prof. univ. dr. Doru ANA
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Oana Sandu
Modernitatea clasicului Molière
Alături de tragediile lui Corneille şi Racine, de fabulele lui La Fontaine, de lucrările
filosofice şi morale ale lui Descartes şi Pascal, de Caracterele lui La Bruyère şi de scrierile lui
La Rochefoucauld, opera lui Molière a marcat şi a definit secolul al XVII-lea francez,
conferindu-i o personalitate distinctă. Iată ce scrie despre Molière unul dintre cei mai rafinaţi
exegeţi români ai literaturii europene, Nicolae Balotă (Literatura franceză de la Villon la zilele
noastre, 2001): „Despre niciuna dintre operele pe care literatura franceză le-a propus lumii
într-un mileniu de existenţă nu se poate spune ca despre aceea a lui Molière că încarnează
geniul Franţei. Al unei Franţe populare şi nobile, spirituale şi grave, închisă între fruntariile
ei care pot fi ale unei Curţi sau ale unui Oraş, şi deschisă asupra unui univers uman al
tuturor timpurilor. Molière, mai mult decât Rabelais, ori Balzac, Racine ori Hugo
întruchipează virtuţile şi viciile sublimate ale unui popor; el singur dintre atâţia ar putea
corespunde într-un fel acelui rol titular pe care îl joacă, în alte literaturi ale Occidentului, un
Dante, un Cervantes, un Shakespeare sau un Goethe. Într-o ierarhie a clasicilor
reprezentativi, Molière îşi are fără îndoială locul său pe treapta cea mai înaltă.”
L-am citat pe Nicolae Balotă pentru a evidenţia importanţa şi dificultatea pe care le
presupune alegerea dramaturgiei lui Molière ca temă de cercetare, temă pe care Oana Sandu
o formulează în termenii binomului clasic-modern, termeni la rândul lor plurisemantici şi
care stabilesc de la bun început cele două axe principale de investigaţie. În domeniul
comediei, teatrul francez de până la Molière se mai găsea în stadiul farsei care, încă din Evul
Mediu, distra publicul cu amalgamuri de situaţii vesele, unde se amestecau elemente din
comedia greacă şi latină, din farsa spaniolă şi italiană ce utilizau mereu aceleaşi motive sau
personaje. În acest context, Molière devine descoperitorul comicului autentic, născut din
observarea atentă a comportamentelor şi a caracterelor, fiind convins că Natura, oamenii,
indiferent de locul pe care îl ocupă în societate, constituie cea mai fecundă sursă de
inspiraţie. Voltaire va aprecia că Molière, ca „un legislator al bunului simţ", a contribuit din
plin la educarea publicului, ducând în derizoriu afectarea preţioaselor, pedantismul femeilor
savante, ridiculizându-i pe medicii ignoranţi şi pe toţi cei cu pretenţii nefondate.
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Majoritatea celor mai de seamă scriitori ai secolului al XVII-lea oferă imaginea unei
unităţi de gândire şi formă ce caracterizează clasicismul. Molière trece dincolo de limitele
acestuia. Ca poet al scenei a manifestat o vădită libertate şi o mare capacitate de inovare. A
ridicat comedia de la condiția de farsă la rangul de comedie de moravuri şi de caractere,
lăsând în urmă liniile stereotipe şi convenționale pe care le urmau contemporanii săi. De la
Aristofan, poezia şi spectacolul comic nu se mai întâlniseră pe scenă într-o atât de organic
îmbinare. Boileau recunoştea în fața lui Ludovic XIV că Molière este scriitorul care onorează
în cel mai înalt grad nu numai secolul său şi teatrul francez, dar şi întregul teatru eoropean.
Într-adevăr, Molière rămâne creatorul comediei moderne, care e poezie şi joc în același timp.
Ca şi Shakespeare, de altfel, el s-a folosit de experienţa lui de scenă pentru a perfecţiona
tehnica literar-dramatică. În peregrinările lui şi ale trupei sale prin provinciile franceze apoi
pe scenele pariziene, a prezentat un repertoriu valoros, alcătuit mai ales din lucrările care îi
aparțineau. El însuși a jucat o seamă de personaje ale teatrului său: Sganarelle, Orgon,
Harpagon, Argan.
Sunt acestea idei fondatoare ale perspectivei din care autoarea îl recitește pe Molière,
idei ce îşi întregesc sensurile în fiecare etapă/capitol al lucrării. Lor li se alătură şi altele, la fel
de juste, privind o scriitură dramaturgică ce nu se ferea de subiecte cunoscute, de teme,
motive, situații şi structuri arhicunoscute. Reiese cu pregnanţă din analiza Oanei Sandu că
interesul lui Molière se concentra asupra portretului moral al personajului central şi asupra
unei zugrăviri cât mai naturale a celorlalte personaje, intriga devenind doar pretext care să
favorizeze afirmarea şi manifestarea particularităților caracteriale. Am adăuga mai apăsat că
soluţia finală rămâne adesea o simplă obligaţie a convenţiei teatrale.De fapt, piesele s-ar
putea încheia şi fără deznodământ, dramaturgul epuizându-şi practic interesul în momentul
în care caracterele s-au dezvăluit integral, iar personajele şi-au expus datele constitutive.
Oana Sandu are dreptate atunci când vorbeşte despre Molière ca om al secolului său
şi ca spirit ordonat care nu a respins doctrina estetică a clasicismului, chiar dacă geniul său
nu s-a lăsat îngrădit de regulile severe ale acestuia. Şi atunci când observă că, pentru a obţine
comicul, dramaturgul preia din natura umană trăsături care sunt sau pot deveni comune
multora, ceea ce conferă comicului său o evidentă autenticitate, procedeele pe care le
foloseşte ocupând o scară întinsă, de la comicul bufon de farsă, pănă la comicul filosofic de
dramă.
Autoarea punctează nu o dată (şi bine face!) valenţele tragice ale unor personaje
(Harpagon, Alceste, în special), tristeţea comicului molieresc, ceea ce ne-a amintit de fraza lui
Alfred de Musset care nota, la mijlocul secolutui al XIX-lea: „Această veselie bărbătească este
atât de tristă, încât atunci când e de râs, ar trebui să plângem.” Ne permitem o sugestie în
acest punct. Credem că ar fi benefică, într-un studiu ulterior, o atenție acordatăși
sentimentului tragicului diminuat de pirueta comică, aptă a-l scoate pe spectator din
eventuala meditaţie sumbră şi în Tartuffe, şi în Don Juan, și în Georges Dandin. Iată şi o
observaţie ce vizează una din cele mai triste comedii care s-au scris vreodată: Mizantropul, o
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capodoperă de rigoare şi profunzime caracteriologică, opera în care Molière a dat cea mai
umană imagine a scepticismului său, strigătul neîmpăcării cu lumea, al conștiinței
iremediabilului înălţat în tragic, al unui personaj despre care s-a spus că ar fi primul mare
neadaptat al literaturii franceze. Oricum ar sta lucrurile, suntem de părere că o oprire mai
răbdătoare asupra fiorului tragic detectabil în piesele lui Molière ar aduce un plus de nuanţă
vocii auctoriale.
Vorbind mai sus despre rezonanţele vocii auctoriale, am spune că aceasta capătă
autoritate şi în capitolul II – Molière, complexitatea omului de teatru – unde cercetătoarea caută
explicaţii plauzibile pentru naşterea omului de teatru, servindu-se ponderat de datele
furnizate de biografii lui Molière. Extrem de atentă este Oana Sandu la etapele formării
actorului, dramaturgului, conducătorului de trupă, la tabloul viu al vieții teatrale din epocă,
integrată coerent într-un mental şi într-un context politic, social, religios, cultural prezentat
cu alertaţe, şi– am spune – ritm vizual ce decupează cu precizie profilul personajului
principal.
Aceeaşi voce auctorială se face bine auzită şi în subcapitolul Transpunerea filmică a lui
Molière (capitolul II.4), unde, în 37 de pagini, Oana Sandu abordează cu ochiul critic al actriței
(şi nu numai) trei pelicule cinematografice: L'Avare (regia Jean Girault, 1980, cu Louis de
Funès), Le Roi danse (regia Gerard Corbiau, 2000) şi Molière (regia Laurent Tirard, 2007).
Apreciem capacitatea autoarei de a sintetiza idei de bază despre relaţia filmului cu arta
dramatică, despre locul comediei în istoria filmului, dar mai ales enunţarea unor opinii
personale valide, argumentate, referitoare la decor, costume, stilul de interpretare, muzică,
tehnicile de utilizare a camerei de filmat, abaterile de la litera textului, resursele comicului,
relaţia dintre indicaţiile scenice ale dramaturgului şi viziunea regizorală din ecranizare,în
cazul filmului L’Avare. Considerăm drept remarcabile observaţiile Oanei Sandu referitoare la
construcţia imaginii (cadru cu cadru, scenă cu scenă, la un moment dat) în Le Roi danse,
autoarea apreciind în mod deosebit (şi pe bună dreptate) expresivitatea comunicării nonverbale dintre personaje. Remarcăm, de asemenea, abilitatea cu care autoarea surprinde
perspectiva postmodernă a abordării filmice din 2007, resemantizarea personajului Tartuffe,
ori valorificarea comicului de situaţie şi de limbaj.
prof. univ. dr. Anca-Maria RUSU
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Molière în timp şi în afara timpului
Marii autori de comedie rămân în afara timpului, iar râsul devine răspunsul lor subtil
la spectacolul ridicol şi adeseori absurd al lumii. Comediile lui Molière sunt pline de imagini
în care s-a recunoscut audienţa secolului al XVII-lea şi cu care continuă să se identifice
contemporanii. În ciuda numeroaselor studii închinate marelui clasic, regăsim în spaţiul
autohton puţine scrieri care să urmărească poetica molierescă şi să analizeze modul în care
piesele sale au inspirat în teatrele româneşti puneri în scenă novatoare. De altfel, orice
iniţiativă de tratare a unui astfel de subiect complex se poate dovedi intimidantă, autorul
fiind pus în faţa pericolului de a repeta ceea ce s-a mai spus.
Primul capitol îşi propune o incursiune în modelele comediei antice, ale cărei poetici
impun autorilor vremii necesitatea conformării la un set de reguli reclamate de bunul-gust,
acel esprit de finesse,cum îl numesc pedanţii şi preţioşii epocii. Problema relevanţei teoriei
clasice a comediei este ridicată de Molière în Critica Şcolii nevestelor, prin vocea pedantului
poet Lysidas, un apologet al respectării oarbe a regulilor. De asemenea, în prefeţele de la
Tartuffe şi Improvizaţia de la Versailles Molière pare a-şi construi propria teorie a comicului,
exprimând idei de bun-simţ, care dovedesc atât cunoaşterea polemicilor contemporane, cât şi
a scrierilor teoretice despre Noua comedie şi modelul terenţian.
Arta clasică este asociată eleganţei stilului, subtilităţii şi spiritului delicat; de aceea,
comedia nobilă, terenţiană, răspundea nevoii snobismului clasei aristocrate, dar nu şi
cerinţelor publicului larg, educat în spiritul farsei populare grosiere. Echilibrul modelului
comediei lui Terenţiu nu răspunde întotdeauna necesităţii captării atenţiei publicului, de
aceea, potrivit lui Paul Zarifopol, Molière caută resursele râsului în farsă şi recurge la
tehnicile teatrului clasic atunci când se ocupă de caractere şi moravuri.
Plaut constituie un al doilea model clasic, o sursă de inspiraţie pentru comedia
Avarul, cu celebra Aulularia şi Amphitryon, subiect preluat de Molière în piesa cu acelaşi
nume,şi care dezvoltă subiectul mitologic al lui Amphitrio, creaţie considerată de către antici
tragicomedie. Viziunea aceasta demitizantă, eliberată de sub dogmele religiozităţii, poate fi
considerată un fir roşu, care străbate creaţia molierescă.
Pornind de la teoria aristotelică, Molière a înţeles că omul de teatru trebuie să
respecte regulile poeticii clasice, dar să nu devină sclavul lor. Însuşi Boileau pare a nu fi fost
de acord cu semnificaţia unei astfel de gândiri, reproşându-i prietenului său sacrilegiul
amestecului de stiluri şi păcatul de a căuta să placi mulţimii:
„Şi poate că prin arta-i mai mult s-ar fi-nălţat,
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De nu plăcea mulţimii; ’n măiastrele-i picturi
N-ar fi făcut eroii atâtea strâmbături
Şi n-ar fi pus în scenă pe-acel burghez obscen,
Alături de Terenţiu, pe tâmpul Tabarin.
În sacul lui ridicol, unde Scapin s-a-nchis,
Nu recunosc poetul ce Mizantropu-a scris.”28
Ironia molierescă este adeseori îndreptată împotriva autorilor care consideră că
simpla citare a lui Aristotel şi Horaţiu constituia o modalitate de discreditare a oricărui
adversar, într-o polemică.
O altă sursă de intertextualitate este Hippocrate, care devine simbol al pedanteriei
medicilor care folosesc sentinţe, silogisme şi abuzează de un limbaj într-o latină păsărească.
Deseori, personajele moliereşti invocă autoritatea părintelui medicinei, la fel cum marchizii şi
preţioşii poeţi de curte făceau apel la Poetica lui Aristotel. În Doctor fără voie, Sganarelle îl
invocă pe Hippocrate, înainte de a-şi pune pălăria pe cap pentru a începe consultaţia. Replica
lui Géronte: „Dacă aşa spune Hippocrate, aşa trebuie să facem”29 este grăitoare pentru satirizarea
jargonului medical, care în gura personajelor moliereşti primeşte o funcţie aproape magică,
incantatorie.
Urmărind naşterea farsei în Evul Mediu, descoperim elemente tematice importante,
care se regăsesc în opera lui Molière, adăugând încă o verigă la înţelegerea evoluţiei teatrului
şi la conturarea statutului actorului a cărui prezenţă a fost întotdeauna controversată. Teatrul
popular se adresează unui public format din oameni simpli, un public aşadar incapabil de
ipocrizie, care gustă interpretările vii, apreciază dinamismul şi arta interpretativă, fiind
deseori participant activ la reprezentaţiile teatrale. Amprenta clerului, simţit deseori ca o
autoritate represivă, găseşte în teatru un teren pentru defulare. Aluziile operei moliereşti
sunt cât se poate de transparente şi satirizează ipocrizia prelaţilor, dar şi dogmatismul
scolasticii medievale. În Şcoala nevestelor se parodiază Maximele căsătoriei din opera lui
Grigorie de Nazianz, unul dintre Părinţii Bisericii, satirizându-se implicit scolastica
medievală. Tartuffe este poate figura cea mai reprezentativă a caracterului ipocrit, a
impostorului care uzează de limbajul bisericesc pentru a-şi seduce victimele.
Actorii italieni veniţi la Paris, alături de care Molière a împărţit scena teatrului
francez, îl vor impresiona prin calităţile histrionice. Celebrul interpret al lui Scaramouche,
Tiberio Fiorelli (Fiurelli) se remarcase prin talentul său deosebit de mim,interpretând scene
întregi de pantomimă, dovedind un talent deosebit pentru gestică şi grimase. La fel, actorul
Dominique, în rolul lui Arlechin, îşi încânta publicul prin jocul său frenetic şi îl seducea prin
explozia de verbiaj. Temele, canavaua Commediei dell’Arte, dar mai ales tehnicile
reprezentaţiei teatrale sunt preluate de aici de către Molière. Personajul Sganarelle,ridicol,
Boileau, Arta poetică,trad. Ionel Marinescu, ESPLA, Bucureşti, 1957, p. 36
Molière, Doctor fără voie, în Opere,vol. III, trad. Sică Alexandru şi Mircea Ştefănescu, ESPLA,
Bucureşti, 1956, p. 131
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grotesc sau burlesc,pare să fie rodul acestei influenţe fericite pe care teatrul italian l-a avut
asupra comediantului francez. La fel este şi cazul lui Truffaldino,căruia Molière îi creează
imaginea de bătrân ridicol prin avariţie şi vulgar prin cupiditate. Farsa Nechibzuitul se
inspiră, aparent, după L’Inavertito a lui Niccolo Barberi, iar Dragoste cu toane împrumută din
intriga piesei L’Interesse scrisă de Niccolo Secchi. Naşterea Commediei dell’Arte prezintă
interes pentru acest studiu, întrucât ea are în comun cu teatrul molieresc aceeaşi îmbinare
inedită între sursele populare şi cele erudite. În acest sens, Vito Pandolfi, în Istoria teatrului
universal, pune naşterea acestui gen pe seama elementului etnografic, legând apariţia lui şi de
ivirea primilor actori profesionişti, care devin artişti legaţi profesional de succesul lor în faţa
publicului: „[…] elementul naţional, obiceiurile şi riturile de carnaval, necesitatea de a
populariza comedia erudită, contribuie toate la naşterea Commediei dell’Arte”30.
În al doilea capitol ne propunem să
reliefăm complexitatea omului de teatru Molière,
pornind de la perspectiva biografică şi
anecdotică şi ajungând la studiul tipologiei
personajelor şi resurselor comicului, apelând la
exemple semnificative din operele moliereşti.
Demersul acestui capitol nu se doreşte o reluare
a biografiilor mai mult sau mai puţin romanţate,
ci serveşte înţelegerii statutului actorului de
comedie din acele vremuri, cu precădere al celui
ce se bucura de protecţia ilustrului suveran,
stăpân absolut al destinelor supuşilor săi. A
rămâne în graţiile mai marilor zilei implică şi
stăpânirea desăvârşită a
unei
arte a
compromisului. Pe de altă parte, fostul tapiţer
regal trebuie să ţină cont de cei de la parter şi să
răspundă gustului acestora, introducând alături
de comediile fastuoase şi piese care se grefează
pe canavaua farsei populare şi care se supun
singurei legi cu adevărat importante pentru
Molière: aceea de a plăcea publicului şi a-l face
să râdă copios.
Personajele moliereşti au devenit clasice, prin reprezentarea unor tipuri umane care
acoperă o întreagă galerie de vicii. Unele dintre acestea, cum ar fi Alceste din Mizantropul,
Orgon din Tartuffe sau Argan (Bolnavul închipuit), eroul jucat până la sacrificiu de 03 Molière,
30 Vito Pandolfi, Istoria teatrului universal, vol.II, trad. Lia Busuioceanu și Oana Busuioceanu, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1971, p. 11
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merită o atenţie specială, întrucât comicul lor creează nelinişte, dând naştere unor situaţii
valorizate de modernitate în farsa tragică. În descoperirea resurselor comicului vom urmări
atât categoriile consacrate, cât şi specificul comicului molieresc. Potrivit Poeticii aristotelice,
scriitorul trebuie să aleagă un neajuns dominant al personajului, pe care să-l amplifice până
la a-l transforma în tip, urmărind ca personajul să fie construit clar şi consistent, fiind uşor de
identificat şi predictibil. Vom vedea însă că nu întotdeauna personajele moliereşti se supun
normelor impuse de teoreticieni, scăpând uneori tiparului, prin complexitatea psihologică,
uneori aceasta dovedindu-se de o natură contrariantă. De aceea şi regulile generale ale
comicului trebuie particularizate, înainte de a fi aplicate în cazul lui Molière. Este ceea ce ne
propunem şi noi la finalul acestui capitol: trecerea dincolo de taxonomiile superficiale şi
valorizarea estetică şi umană a unui comic care se dovedeşte câteodată trist, încercând
descoperirea dezechilibrelor interioare care dau naştere râsului, ca trăire şi exorcizare a unor
angoase.
Care este drumul pe care trebuie să-l parcurgă un autor pentru a deveni clasic şi
pentru a intra în canonul literaturii universale? Este întrebarea la care încercăm să dăm un
răspuns, urmărind relaţia lui Molière cu personalităţile din teatrul francez, actori, prieteni,
scriitori, dar şi mediocri, ale căror nume au fost reţinute numai pentru că au fost implicaţi în
polemici cu dramaturgul.
Convenţionalismul cerut de clasici reclama încorsetarea unei piese de teatru în
marginile strâmte ale regulilor. Modernitatea însă a recuperat sensul clasicismului,
oferindu-i înţelesul de valoros şi de actual. Destinul postum al operei marelui autor dramatic
s-a transformat dintr-o statuie într-o creaţie care rămâne mereu discutată. Comentatorii şi
interpreţii contemporani par să continue să formuleze şi să reformuleze aceleaşi argumente
vehiculate şi de contemporanii lui Molière: „Opera nu încetează să fie explicată, discutată,
ridicată în slăvi, contestată, trasă într-o direcţie şi apoi în alta.”31 Judecată obiectiv, se
constată că opera marelui clasic se supune unor reguli preţuite de contemporani, dar le şi
depăşeşte, atunci când impulsul interior este mai puternic sau când se impune glasul
publicul, care cunoaşte o singură lege, aceea a râsului organic.
În cadrul acestui studiu/proiect, ne mai propunem să analizăm felul în care textele
moliereşti au trecut Rubiconul pe tărâmul celei de-a şaptea arte. Ne vom opri la ecranizări
tradiţionale, cum este L’Avare (1980)cu Louis de Funés în rolul principal şi avându-l ca
regizor pe Jean Girault, dar şi la o ecranizare inedită, care reface imaginar viaţa scriitorului,
dintr-un puzzle desprins din piesele sale, Molière (2007), în regia lui Laurent Tirard, avându-l
ca protagonist pe Romain Duris.
lect. univ. dr. Oana SANDU

31

Léon Thoorens, Dosarul Molière, trad. Radu Boroianu, Editura Univers, Bucureşti, 1977, p. 284
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ATELIER DEMONSTRATIV
TEATRUL ÎN EDUCAŢIE

Facultatea de Teatru a Universităţii noastre pregăteşte nu numai slujitori ai scenei,
viitori actori, regizori, dramaturgi, scenografi, coregrafi, ci şi, ca o urmare firească, viitori
profesori de Artă teatrală. Şi aceasta deoarece teatrul îşi extinde graniţele, clipă de clipă, ceas
de ceas, seară de seară către cei cărora se adresează. Şi, cum Întreaga lume e o scenă şi toţi
oamenii-s actori, de bucuriile, satisfacţiile şi inefabilul teatrului, vor să se bucure... în mod
direct şi... spectatorii. În felul acesta, necesitatea fiinţării Masteratului de Pedagogie devine
un fapt clar pentru fiecare dintre noi. Structurat pe doi ani de studiu, aici se formează
specialişti în domeniul artelor spectacolului, ce pot să transfere în procesul de
educaţiemetodeşi tehnici specifice actului scenic. Scopul urmărit este formarea artistuluipedagog, un artist pregătit să susţină ateliere de formare pentru tinerişi să realizeze
spectacole pedagogice cu rol formativ, destinate (în special) pre-adolescenţilor şi
adolescenţilor. Profesori ce pot lucra în spiritul teatrului cu non-actori sau cu posibili actori,
dacă ne gândim că, încă de la cele mai mici vârste, copiii îşi doresc să fie „în centrul
atenţiei”...
Ideea realizării Atelierului Demonstrativ a venit din dorinţa de a prezenta publicului
larg „produsele” şcolii de pedagogie teatrală. Studenţii masteranzi sunt într-adevăr capabili
să lucreze cu copii de toate vârstele, din variate medii sociale, cu diverse probleme de
integrare în social. Datorită faptului că în cadrul cursului Didactica Artei Actorului, o
componentă esenţială (pe lângă cunoaşterea teoretică) este cea practică, studenţii noştri au
lucrat efectiv (încă din primele zile de şcoală) în numeroase ateliere. Beneficiind de
parteneriatele UNATC-ului cu unele şcoli şi licee din capitală (şi, spre bucuria noastră,
numărul parteneriatelor creşte vertiginos!), am putut elabora programul Dezvoltare
personală prin teatru. În acest fel, în orele de Dirigenţie (la clasele V-VIII) sau Dezvoltare
Personală (la clasele 0-IV) masteranzii au participat efectiv la procesul de educaţie al copiilor
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prin tehnici şi metode teatrale; iar la licee, dorinţa directorilor, a profesorilor şi a elevilor a
fost să se înfiinţeze trupe de teatru. Aşa se face că, de exemplu, Romina Boldaşu (Master II) a
format Trupa de Teatru a Colegiului Naţional Sf.Sava, iar Andreea Jicman şi Mihaela Drăghici
(Master I) au lucrat cu elevii Colegiului Tehnic Energetic, cu care au şi câştigat un important
premiu la Concursul de Teatru pentru liceeni „Jos Pălăria” 2016.
În Atelierul Demonstrativ au fost prezenţi toţi masteranzii (anul I şi II) care au
„convocat” mai micii sau mai marii parteneri de lucru, au făcut jocuri diverse, spectacole de
teatru, exerciţii de educaţie fizică (Ionuţ Deliu, Master I) sau chiar scurte momente de
improvizaţie destinate tuturor spectatorilor, copii şi adulţi (Răzvan Chirilov, Master I). Ideea
generală a fost că Teatrul, prin calitatea sa de formator al fiinţei umane, poate participa din
plin la amplul proces de educaţie necesar dezvoltării omului. Necesitatea introducerii în
învăţământul preuniversitar a orelor de Artă teatrală este cunoscută atât profesorilor, cât şi
părinţilor. Numărul atât de mare de participanţi la cele două zile de Atelier – 9 şi 10 aprilie
2016 –, ne-a convins de acest lucru. Ne dorim să înţeleagă, în cât mai scurt timp, şi cei ce ţin
frâiele învăţământului românesc faptul că teatrul, prin mijloacele şi tehnicile sale, dezvoltă
aptitudini necesare vieţii: observarea, atenţia şi concentrarea atenţiei, spontaneitatea,
imaginaţia, intuiţia, capacitatea de memorare, integrarea în grup, respectul pentru partener,
acceptarea rezultatului obţinutîn mod cinstit de
către altcineva şi, mai ales, respectarea regulior de
bază într-un joc, ca punte perfectă către libertatea
de creaţie, sunt doar câteva din beneficiile
folosirii teatrului în educaţie.
Exerciţiile descrise în acest capitol au fost
structurate în scris de către studenţii Masteratului
de Pedagogie teatrală, traineri în cadrul
Atelierului demonstrativ, cu ajutorul doamnei
lect. univ. dr. Mihaela Beţiu.
Atelierul Demonstrativ a fost un succes (şi
ne dorim să devină o activitate organizată
permanent în UNATC) pentru că a prezentat
viitorii profesori de Artă teatrală temeinic
pregătiţi de şcoala noastră, dar şi pentru că a
afirmat, odată în plus: dacă ar face Teatru în
şcoală, copii noştri ar fi... mai fericiţi!
lect. univ. dr. Bogdana DARIE
– principal organizator
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JOCURILE TEATRALE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR DE DIFERITE VÂRSTE

Andreea Jicman
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti
andreea.jicman@gmail.com

Abstract: The author describes the use of theatre
games in the context of the Theatre Pedagogy
Master’s programme of UNATC „I.L. Caragiale”
Bucureşti organizing a demonstrative workshop on
the 9 and 10th of April 2016. The game is an
instrument that can be used to discover and to
develop the human being. Its utility has been
proven by the work of various theatre pedagogues,
such as Viola Spolin. Both child and adult learn by
doing, which is the reason why the game is so
needed: it completes the learning activity.
Keywords: education, theatre pedagogy, acting
techniques, theatre games, play, creativity, spontaneity, different ages, focusing attention,
concentration, rhythm, imagination.

În perioada 9-10 aprilie 2016, programul masteral de Pedagogie Teatrală din cadrul
Facultăţii de Teatru a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică„I.L.
Caragiale” Bucureşti, a susţinut Atelierul demonstrativ Teatrul în educaţie. Evenimentul şi-a
propus să prezinte masteranzii – viitori instructori de teatru – în timp ce lucrează cu grupe
de diferite vârste, de la preşcolari până la tinerii şi la mai puţin tinerii care asistau la
eveniment ca public spectator.
Faptul că metodele de lucru folosite în pregătirea actorului profesionist pot fi la fel de
utile pentru dezvoltarea armonioasă a omului este un lucru cunoscut şi acceptat deja de un
număr din ce în ce mai mare de oameni. Aceste tehnici urmăresc descoperirea şi
îmbunătăţirea unor aptitudini elementare, cum ar fi: atenţia, concentrarea, coordonarea,
senzorialitatea etc., necesare fiecărui individ. De aici şi demersurile făcute în ultima perioadă
în vederea introducerii în curricula şcolară a opţionalului de teatru. Mijloacele artistice nu au
calitatea să suplinească cunoştinţele generale şi teoretice pe care elevul le achiziţionează pe
durata anilor de studiu, dar îi pot completa evoluţia într-un mod practic. Astfel, copilul
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ajunge să se cunoască mai bine pe el însuşi, să dezvolte o coerenţă a expresiei vocale cu cea
corporală, să înţeleagă şi să accepte păreri diferite. Prin urmare, va fi mai pregătit pentru
interacţiunea cu viaţa sub diverse forme. Acest proces este cu atât mai benefic, cu cât este
început de la vârste fragede. În acest context, se subînţelege nevoia existenţei unui program
de studii ce îşi propune să pregătească formatori în această direcţie şi nevoia organizării unui
eveniment în care ei să fie promovaţi.
Care este utilitatea acestui master? Noi, studenţii, învăţăm să trecem de partea
cealaltă a baricadei, de la omul cu care s-a lucrat la cel care va lucra, la rândul său, cu copii,
tineri şi chiar cu adulţi. Învăţăm treptat să descoperim oamenii şi, apoi, îi ajutăm pe ei înşişi
să se descopere. Şi cum altfel s-ar putea face aceasta dacă nu prin joc, modalitate prin care
omul „caută să se cunoască, să dobândească şi să verifice stăpânirea propriului corp”1. Jocul
poate fi considerat „angajarea spontană a unui subiect uman într-o activitate lipsită de un
scop practic – utilitar conştientizat”2, care permite „implicarea şi totodată libertatea personală
necesară pentru experimentare”3. Fiinţa umană învaţă prin experimentare, în acest fel
devenind conştientă de ceea ce este şi conţine; de aceea, după Jean Chateau, jocul „dezvoltă
funcţiile latente”4, antrenând atât organismul, cât şi psihicul. Astfel, raţiunea jocului este
determinată de procesul prin care trec cei implicaţi şi mai puţin de rezultatul efectiv al
acţiunii, fapt susţinut de-a lungul timpului de importanţi pedagogi teatrali, precum Viola
Spolin sau Ion Cojar.
Jocul constituie un instrument prin care coordonatorul unui grup poate ajunge să
cunoască şi să formeze membrii echipei. Fiecare individ are o personalitate şi un tipar
comportamental specific, care sunt puse în valoare de joc, moment în care participantul
devine ca o carte deschisă pentru coordonator5. În acelaşi timp, coordonatorul fixează
obiective clare pe care îşi propune să le obţină de la grup, alegând exact acele jocuri care
exersează ceea ce el şi-a propus. De asemenea, fiecare vârstă este caracterizată de elemente
specifice, în funcţie de care coordonatorul trebuie să adapteze jocul. Mă întorc, aşadar, la
atelierul demonstrativ, unde masteranzii au prezentat, pe rând, în sesiuni cu o durată de
aproximativ 20 minute, exerciţii concepute sub formă de jocuri, iar publicul prezent a putut
observa modul de lucru cu diferite categorii de vârstă. Am lucrat alături de colegele mele, cu
un grup de preşcolari (4-6 ani), preadolescenţi (11-12 ani) şi liceeni (15-18 ani).
În general, optăm pentru aşezare în cerc unde jocurile o permit şi noi lucrăm alături
de ei. Această formă sparge ierarhiile şi grupurile pe care le găsim zi de zi în mediul şcolar şi
1Rose
2M.

Vincent, Cunoașterea copilului, trad. Nadia Răutu, Ed. Didactică și Pedagogică, Buc., 1972, p. 43
Diaconu, „Dezvoltarea copilului prin joc”, Educația și dezvoltarea copilului, Ed. ASE, Buc., 2007, p.

143
V. Spolin, Improvizație pentru teatru, trad. Mihaela Bețiu, Ed. UNATC PRESS, București, 2008, p. 15
4 Jean Chateau, Copilul și jocul, trad. Dan Răutu, EDP, Buc., 1967, pp. 9-10
5Ibidem, pp. 145-146
3

134

Concept vol 12/nr 1/2016
Events
creează un sentiment de egalitate, în care cu toţii sunt încurajaţi să acţioneze şi individual săşi asume responsabilitatea pentru reuşita grupului – atingerea unui scop comun6. De
asemenea, încercăm, pe cât posibil, să evităm competitivitatea, încurajându-i pe copii să
înţeleagă că lucrând împreună şi, mai ales, fiind atenţi la nevoile colegilor, pot câştiga mai
mult decât pe cont propriu. Fiecare sesiune de lucru începe cu o încălzire, deoarece
indiferent de vârstă, copilul se pregăteşte fizic şi psihic pentru implicarea într-un nou tip de
activitate, astfel făcându-se trecerea de la viaţa din cotidian a copilului la lucrul în cadrul
atelierului.
GRUPA DE PREŞCOLARI (4-6 ANI)
Încălzire
Descrierea exerciţiului: ne încălzim cu grijă fiecare parte a corpului prin mişcări de gimnastică.
Punct de concentrare (PDC): autocunoaştere, conştientizare, concentrare.
Obiectiv: pregătirea fizică şi psihologică pentru începerea activităţii.
Îmbrăţişări&complimente
Descrierea exerciţiului: faza 1 – ne imaginăm că suntem într-un parc şi apoi, la semn, ne
întâlnim cu cel mai bun prieten sau coleg şi îl îmbrăţişăm; faza 2 - ne imaginăm că suntem
într-un parc şi apoi, la semn, ne întâlnim cu cel mai bun prieten sau coleg şi îl privim în ochi,
îi zâmbim şi îi facem un compliment.
PDC: pe comunicarea reală cu partenerul.
Obiective: exerciţiul instituie o atmosferă plăcută, relaxantă, apropie copiii şi îi ajută să
observe şi să valorifice lucrurile pozitive; antrenează imaginaţia, creativitatea.
Ţip-ţap
Descrierea exerciţiului: grupul este aşezat într-o linie la capetele căreia stau doi traineri;
exerciţiul se foloseşte şi pentru prezentare, pentru cunoaşterea grupului.
PDC: pe numele celui din dreapta (ţap – Andreea) şi pe numele celui din stânga (ţip –
Cristina)
Obiective: a identifica (cu ajutorul gândirii ancorate în concret) mâna stângă şi mâna
dreaptă/partea stângă şi partea dreaptă.
Leapşa pe-ngheţatelea
Descrierea exerciţiului: toţi copiii închid ochii şi aşteaptă să fie atinşi pe spate. Cel atins, va
merge cu paşi de uriaş (restul grupului se deplasează normal) şi va trebui să îşi prindă
colegii. Când sunt atinşi, ei îngheaţă. Pot fi dezgheţaţi cu un cuvânt legat de… primăvară
(sau orice temă, la alegere). Copiii se vor feri de jucătorul care merge cu paşi de uriaş şi au
posibilitatea de a dezgheţa un coleg îngheţat de acesta. Este un joc distractiv şi dinamic.
6

Joe Winston and Miles Tandy, Beginning Drama 4–11, Editura Taylor &Francis e-Library, 2009, p. 19
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PDC: pe partenerul care merge cu paşi de uriaş.
Obiective: atenţia (încasarea), asumarea temei date (îmi imaginez că sunt un uriaş şi mă
deplasez ca atare), spontaneitatea (selecţia rapidă a unui cuvânt cu care să îi dezgheţăm pe
ceilalţi), concentrarea pe tema aleasă de trainer (cuvântul din sfera primăverii), viteza de
reacţie (promptitudinea).
Observaţii: Este un joc dinamic, le permite copiilor să îşi consume energia, distrându-i în
acelaşi timp.
Condus prin spaţiu
Descrierea exerciţiului: se lucrează în perechi. Pe rând, din fiecare pereche, unul din copii va fi
legat la ochi, iar partenerul său va trebui să îl conducă prin spaţiu, având grijă de el. După ce
primul este condus, el îi mulţumeşte partenerului pentru grija purtată şi este rândul celui deal doilea să fie condus prin spaţiu, legat la ochi. La sfârşit, şi acesta îi mulţumeşte
partenerului.
PDC: atenţie la partener, protecţia partenerului, relaţionare.
Obiective: experimentarea unui joc lipsit de competiţie, în care copilul este responsabil pentru
integritatea fizică a partenerului pe care îl conduce.
Observaţii: jocul se foloseşte pentru temperarea orgoliului, copilul nu trebuie să se
evidenţieze pe sine.
Statui muzicale
Descrierea exerciţiului: copiii se mişcă în ritmul muzicii, se pot dezlănţui. În momentul în care
muzica este oprită, cu toţii rămân nemişcaţi, asemenea unor statui. Apoi muzica reporneşte şi
se mişcă din nou. Şi tot aşa.
PDC: pe ascultarea muzicii şi răspunsul la comenzi.
Indicaţii pe parcurs: Ascultă muzica! Opreşte-te, îngheaţă atunci când muzica se opreşte!
Obiective: atenţie (încasare), concentrare, acuitate auditivă, capacitate de reacţie promptă.
GRUPA DE PREADOLESCENŢI (11-12 ANI)
Încălzire
Descrierea exerciţiului: ne încălzim cu grijă fiecare parte a corpului prin mişcări de gimnastică.
Punct de concentrare (PDC): autocunoaştere, conştientizare, concentrare.
Obiectiv: pregătirea fizică şi psihologică pentru începerea activităţii.
Faţă/spate/dreapta/stânga
Descrierea exerciţiului: cerc, iniţial toţi repetă ceea ce zice şi ceea ce face coordonatorul, sărim
faţă, spate, dreapta, stânga atunci când este numită o direcţie. În a doua fază, copiii spun ceea
ce spune coordonatorul şi fac opusul.
PDC: pe rezolvarea temei (realizarea comenzii reale sau a celei false).
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Joc cu mingea (memorie pe cerc pe temă impusă)
Descrierea exerciţiului: copilul va fi atent să prindă mingea, o va arunca doar după ce a stabilit
contactul vizual cu partenerul, va repeta cuvintele spuse înainte de ceilalţi, va respecta tema
aleasă.
PDC: pe urmărirea mingii, prinderea ei, rostirea cuvintelor potrivite.
Indicaţii pe parcurs: Urmăreşte mingea şi fii pregătit să o prinzi! Reţine cuvintele rostite!
Obiective: antrenarea atenţiei, a memoriei, a focusării (învaţă să lucreze cu punctul de
concentrare), coordonare.
2 adevăruri şi 1 minciună
Descrierea exerciţiului: un voluntar ia loc pe un scaun, primeşte o temă şi trebuie să găsească
repede o poveste credibilă (pe acea temă).
PDC: pe autenticitatea poveştii oferite.
Indicaţii pe parcurs: găseşte informaţii pe care le poţi spune despre tine, pe care ceilalţi să nu le
ştie şi încearcă să fii cât mai neutru atunci când le spui ca să nu îşi dea seama partenerii care
este minciuna şi care este adevărul.
Obiective: joc de atenţie prin care copiii învaţă să citească limbajul non-verbal, învaţă să îşi
tempereze emoţiile şi reacţiile, devin spontani în improvizaţia verbală.
Ţica ţaca
Descrierea exerciţiului: cerc, coordonatorul dă indicaţii pe care copiii le preiau instantaneu.
PDC: pe preluarea exactă.
Indicaţii pe parcurs: Atenţie la mine! Faceţi ca mine! Comanda 1: două degete în faţă şi ţica-ţaca
(mişcare din şolduri). Comanda 2: picioarele depărtate. Comanda 3: genunchii îndoiţi.
Comanda 4: fundul în spate. Comanda 5: capul pe spate. Comanda 6: limba scoasă.
Obiective: atenţie, dezinhibare, coordonare, promptitudine, exactitate.
Urmează-l pe conducător
Descrierea exerciţiului: cerc, unuia dintre copii i se aşază o pălărie pe cap. El va face o mişcare
şi restul îl vor copia. Când porneşte muzica, copilul care poartă pălăria va propune o serie de
mişcări, deplasându-se prin spaţiu, iar ceilalţi copii vor prelua ceea ce el propune. După un
timp, pălăria se pune pe capul unui altui copil.
PDC: atenţie la cel care are pălăria pe cap, preluare exactă a mişcării sale.
Indicaţii pe parcurs: Schimbă conducătorul! Preia mişcarea! Ne interesează mişcările, nu
sunetele!
Obiective: atenţie, spontaneitate, dezinhibare, creativitate.
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GRUPA DE LICEENI (15-18 ANI)
Încălzire
Descrierea exerciţiului: ne încălzim cu grijă fiecare parte a corpului prin mişcări de gimnastică.
Punct de concentrare (PDC): autocunoaştere, conştientizare, concentrare.
Obiectiv: pregătirea fizică şi psihologică pentru începerea activităţii.
Mers prin spaţiu în diferite moduri
Descrierea exerciţiului: mişcare browniană, cineva propune un anumit tip de mers, restul se
opresc, acceptă şi încep să meargă toţi la fel.
PDC: urmarea partenerului (Follow your partner – Viola Spolin)
Indicaţii pe parcurs: Urmăreşte partenerii, ascultă şi acceptă din toată inima ceea ce ei propun!
Obiective: acomodarea la spaţiul de joc, acceptarea propunerilor, concesie, cooperare.
Exerciţiu de coordonare grup folosind o marionetă fără fire
Descrierea exerciţiului: semicerc, 3 mânuiesc o marionetă, cu faţa spre semicerc. Unul se ocupă
de cap, cel de-al doilea de mâini şi cel de-al treilea de picioare.
Obiective: deprinderea de a lucra în echipă, concesie, cooperare.
PDC: pe mişcarea firească a marionetei.
Indicaţii pe parcurs: Păstrează înălţimea! Capul conduce! Atenţie la parteneri! Mânuitorii nu
acoperă marioneta, ci o mânuiesc din spate sau lateral pentru ca aceasta să fie vizibilă din
faţă!
Fli flai flo
Descrierea exerciţiului: cerc, coordonatorul va stabili un ritm prin bătaie din palme, pe care cu
toţii îl vor menţine, ritmul va creşte treptat şi elevii trebuie să spună ceea ce zice
coordonatorul: „Fli/Fli flai flo/La vista/Cumbala cumbala cumbala vista/o no no a la
vista/ene mini dese mini ua ua nu mini/dese mini dese mini ua ua/ai sed a bibi o no bobo
shuanga/bobo shuanga shuanga shuanga/shhh”. La ultimul nivel, va fi un ritm foarte rapid
şi pe bătaie se va zice numai „shhhh”.
PDC: pe preluarea şi păstrarea ritmului, pe coordonarea cu grupul.
Indicaţii pe parcurs: Ascultă coordonatorul, repetă ce zice păstrând ritmul pe care el îl
dictează!
Obiective: ritm, coordonare, sincronizare, dezinhibare, energizare.
Pasează tamburina
Descrierea exerciţiului: cerc, cineva va sta în centru, va fi legat la ochi, iar cei din cerc pasează
pe la spate o tamburină cât mai silenţios. La un moment dat, celui din mijloc i se va cere să îşi
deschidă ochii şi să indice persoana la care crede că a ajuns tamburina.
PDC: pentru cel dinăuntrul cercului – concentrare pe direcţia sunetului; pentru cei din cerc –
concentrare în momentul în care pasează (astfel încât să facă cât mai puţin zgomot, iar atunci
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când cel din centru deschide ochii, să adopte o expresie corporală cât mai neutră astfel încât
cel din centru să nu îşi dea seama unde este tamburina).
Obiective: antrenarea atenţiei, concentrării, a acuităţii auditive.
Dialog în întrebări
Descrierea exerciţiului: se lucrează în perechi, cei doi poartă o discuţie coerentă folosind numai
întrebări.
PDC: pe a formula numai întrebări.
Indicaţii pe parcurs: Atenţie la partener! Ascultă ceea ce el spune! Foloseşte întrebări pentru a
comunica! Vorbeşte logic!
Obiective: antrenarea spontaneităţii şi creativităţii, acceptarea propunerilor partenerilor,
stabilirea relaţiilor între parteneri.
Am lucrat, prin urmare, cu grupuri pe care le cunoşteam, cărora li s-au alăturat copii
şi adolescenţi care asistau la eveniment ca public. Pe durata celor două zile ale
evenimentului, s-a putut observa dorinţa copiilor de a se implica în acest tip de activitate,
deschiderea şi receptivitatea cu care ne-au primit, deşi unii dintre ei lucrau pentru prima
dată sub coordonarea noastră. Acest fapt nu poate decât să întărească utilitatea şi necesitatea
acestui program de studii, pentru că este nevoie de oameni pregătiţi să întâmpine nevoile
copiilor pe acest plan. În termeni de marketing, vom spune că există cerere pentru oferta
noastră, că societatea are nevoie de tipul de dezvoltare pe care-l pot oferi jocurile teatrale
copiilor, elevilor de toate vârstele.
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involved as a volunteer in the activities of Save the Children and Art Fusion Associations, where she
worked with children and teenagers for the last 5 years.
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ARTA TEATRULUI ÎN EDUCAŢIE
Funcţionalitatea metodelor teatrale în educaţia generală

Romina Boldaşu
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti
rominaboldasu@yahoo.com

Abstract: The article summarizes the experience that the student
Romina Boldaşu had, developing some workshops in the
conference Theatre in Education. It is outlined the importance of
using theatrical tools in the teaching process in primary school
and high-school as well as what could be the impact of it. It is
analyzed the role that the drama pedagogue is playing in the
educational environment and what should be one’s skills in order
to have good results.
Keywords: education, skills, drama, method, development.

Experienţa de a fi profesor este minunată şi ocazia de a educa este de nepreţuit.
Totodată şansa de a primi o educaţie bună şi a construi o relaţie sanătoasă cu un profesor,
poate contura alegerile şi dezvoltarea personală a unui tânăr de-a lungul vieţii. Ȋncă ne mai
aducem aminte, cu admiraţie şi recunoştinţa, de anumiţi profesori din liceu sau din şcoala
generală care ne-au îndrumat cu succes spre cariera pe care o urmăm astăzi şi domnii
profesori se uită cu mulţumire în trecut văzând ca pasiunile şi cunoştinţele lor au fost
transmise cu succes.
Ȋn acelaşi timp, a transmite informaţii, a educa un copil presupune multe dificultăţi.
Apar deseori întrebări din partea ambelor părţi: este relaţia mea cu elevul sănătoasă? Sunt
suficient de pregătit să transmit informaţiile corect? De ce unii colegi de ai mei înţeleg ce ne-a
fost predat şi eu nu? De ce îmi este frică să pun întrebări?
Studiile în domeniul educaţional au arătat că deprinderile sociale insuficient
dezvoltate sunt asociate cu performanţe academice scăzute, probleme emoţionale şi
comportamentale, dificultăţi de adaptare socială – Tower şi Hollin 1986.7 Dificultăţile de
stabilire şi menţinere a relaţiilor interpersonale reduc calitatea şi frecvenţa experienţelor de

7

Băban, Adriana, Consiliere educațională, Cluj-Napoca, 2003, p. 83
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învăţare, ceea ce duce la scăderea performanţelor sociale şi nu numai. Cercetările din
domeniul vieţii sociale a adolescenţilor arată că peste 75% dintre persoanele sub 18 ani se
simt adesea singure - Eunson şi Henderson 1987. Plecând de la aceste premise descoperim
uşor necesitatea sau mai bine zis funcţionalitatea metodelor teatrale şi a teatrului, atât ca artă
în sine cât şi ca instrument util în lucrul cu elevii şi non-actorii.
La atelierul de arta actorului omul îşi redescoperă aptitudinile definitorii în procesul
de dezvoltare, profesorul sau coordonatorul având datoria de a stabilii „un cadrul specific
muncii de creaţie, dominat de respect reciproc, îngăduinţă pentru partenerii colegi, (…) şi
mai ales sincer şi deschis”8. Dezvoltarea aptitudinilor teatrale trebuie privită ca o parte a
procesului de formare a personalităţii. Teatrul creează un liant între oameni de toate tipurile
şi mediile sociale întrucât cercetează şi descoperă canale de comunicare la toate nivelurile.
Urmărind principiile pedagogice fundamentale în procesul de predare-învăţare (principiul
intuiţiei, principiul legăturii dintre teorie şi practică, principiul participării active şi
conştiente, principiul învăţării sistematice şi continue, principiul însuşirii temeinice,
principiul accesibilităţii) pedagogul teatral urmăreşte să valorifice aptitudinile celor implicaţi
în atelierul de lucru potenţându-le calităţile deja existente şi oferindu-le uneltele necesare
pentru a căuta noi posibilităţi de exprimare şi dezvoltare personală.
Unul dintre obiectivele instructorilor este acela de a identifica şi potenţa abilităţile
cognitive (rezolvarea de probleme, luarea de decizii, căutarea de informaţii, planificarea,
managementul timpului, flexibilitatea cognitivă), abilităţile emoţionale (comunicarea asertivă
a emoţiilor negative), abilităţile sociale (asigurarea accesului la suport social, potenţarea
lucrului în echipă, negocierea) şi nu în ultimul rând a celor motrice (flexibilitatea, poziţia
coloanei vertebrale, întărirea suportului muscular şi capacitatea de comunicare non verbală).
Nikolai Evreinov spunea că „Toată lumea e o scenă, pentru că mintea omenească vrea
acest lucru”. Jocurile teatrale oferă elevului pretextul de a-şi exprima nevoile şi emoţiile întrun mediu sigur, lipsit de idei preconcepute despre „cum trebuie făcute lucrurile”, în general.
Una dintre cauzele care provoacă dificultăţi în comunicare9, problemă majoră întâmpinată în
instituţiile de învăţământ, preuniversitare, din România, este reprezentată de inabilitatea de
recunoaştere şi exprimare a emoţiilor de teama de autodezvăluire, atât în mediul social, cât şi
în mediul familial al copiilor. Din cauza unor stereotipuri sociale ale exprimării emoţionale
elevii întâmpină probleme, critica devenind duşmanul primordial. Încă din Grecia antică
teatrul a avut rolul de a curăţa sufletul. Elenul mergea la teatru să vadă sânge şi violenţa, îşi
alimenta „setea” şi se ghida mai apoi după Adevăr, Bine şi Frumos. Teatrul, sau mai bine zis
Darie, Bogdana, Curs de arta actorului, UNATC Press, 2015, p. 114
Aristotel: „Din toate acestea se vede că statul este o instituţie naturală şi că omul este din natură o
fiinţă socială, pe când antisocialul din natură, nu din împrejurări ocazionale, este ori un supraom ori o
fiară… Totodată, este clar de ce omul este o fiinţă mai socială decât orice albină şi orice fiinţă gregară;
căci natura nu creează nimic fără scop. Însă grai are numai omul dintre toate vietăţile.”

8
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jocurile teatrale devin doar pretextul şi modulul unei comunicări interpersonale sănătoase
iar pedagogul teatral este cel care poate construi liantul între elev-profesor/ copil-părinte/
copil-copil. Pentru ca acest proces să aibă o finalitate reuşită instructorul de teatru trebuie să
fie atât un bun cunoscător al metodei de abordare a Artei Actorului cât şi un pedagog agil,
bun cunoscător al psihologiei copilului, flexibil, spontan – întrucât „Spontaneitatea este
motorul care demarează actul creator”10, şi cu o mare capacitate de adaptabilitate.
Necesitatea includerii metodelor teatrale în procesul de predare-învăţare şi
funcţionalitatea acestora în ceea ce priveşte învăţarea/predarea rapidă şi sustenabilă a
materiilor din curriculum de învăţământ clasele 0-XII au fost prezentate şi dezvoltate de-a
lungul a celor două zile din cadrul conferinţei Teatrul în Educaţie. Conducând două ateliere,
cu grupuri de la şcoli diferite şi prezentând un spectacol de teatru lucrat cu patru liceene, mam confruntat cu mai multe probleme. Dincolo de pregătirea şi structurarea calupului de
exerciţii pe care mi le-am propus să le prezint împreună cu grupurile de elevi cu care am
lucrat, organizarea copiilor, antrenarea lor (insuflându-le încredere în sine şi bucuria de a lua
parte la un eveniment organizat din dorinţa de cunoaştere şi evoluţie), m-am lovit de ceea ce
în teatru se numeşte „sfântul accident” şi anume neprevăzutul. În prima zi, o mare parte din
copiii cu care lucrasem săptămânal de la începutul anului, nu au reuşit să vină la eveniment
şi a trebuit să adaptez întreg setul de exerciţii la cei doi participanţi pe care îi ştiam şi la restul
sălii care acceptase să lucreze împreună cu mine. Surpriza a fost una plăcută, dar mi-am dat
seama că adaptabilitatea este una dintre principalele calităţi pe care trebuie să le deţină
pedagogul teatral. Puterea de a renunţa la scenariul prestabilit şi de a întâlni nevoile unui
grup nou este o deprindere care se dobândeşte odată cu experienţa dar şi prin cunoaşterea
unei largi palete de jocuri teatrale din toate categoriile (pentru observare, concentrarea
atenţiei, stimularea simţurilor, dezvoltarea spontaneităţii, intuiţiei, creative etc.).
Exerciţiile prezentate au fost alese fără a le spune participanţilor în prealabil care vor
fi acestea tocmai pentru a le arăta faptul că am încredere în ei şi că sunt suficient de antrenaţi
şi abili pentru a face faţă oricărei propunerilor din partea mea sau din exterior.
Obiectivele urmărite şi o parte din jocuri au fost:
Joc de ritmuri
• Încălzirea corporală
• Relaxarea minţii şi a corpului
• Dezvoltarea receptivităţii şi a spontaneităţii
• Pregătirea etapei următoare: introducerea cuvintelor
Cântec „Bătălia de la Plevna”
• Încălzire vocală
10

Holmes, Paul; Marcia Harp; Michael Watson, Psychodrama since Moreno, Routledge, 1994, p. 56
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• Coordonarea cuvintelor cu mişcările corpului
• Dezvoltarea expresivităţii corporale
• Angrenarea unui grup cât mai mare de participanţi
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Îngheţată şi Statui umane
• Dezvoltarea reacţiei rapide la stimuli
• Dezvoltarea imaginaţiei şi libertăţii de exprimare
• Concentrarea atenţiei asupra propriului corp şi a partenerilor de lucru
Poezie cu şi despre animale
• Antrenarea memoriei
• Introducerea animalelor, etapă de pregătire în vederea introducerii conceptului de
caracter dramatic
• Dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă
Maşinăria de orice
• Dezvoltarea abilităţilor de luare rapidă a deciziilor
• Dezvoltarea capacităţii de coordonare a unui micro grup de câte un elev
• Antrenarea corpului şi a imaginaţiei.
Instructorul teatral trebuie să vină pregătit cu un întreg set de exerciţii. Dacă în ceea
ce priveşte alte meserii se spune că, tot timpul trebuie să existe o variantă B, de rezervă, în
ceea ce priveşte lucrul direct cu oamenii şi stimularea acestora, coordonatorul trebuie să aibă
cel puţin cinci variante posibile atât a întregii structuri de lucru cât şi a variantelor posibile în
ceea ce priveşte unele exerciţii – lucru auzit des dar, înţeles şi pus în practică în cadrul
conferinţei Teatrul în Educaţie. Mai mult de atât, fiecare exerciţiu trebuie să fie prezentat clar,
cu răbdare, pe înţelesul fiecăruia urmărindu-se precis obiectivele stabilite anterior şi
funcţionalitatea lor nu doar în mediul teatral ci şi în sălile de clasă. Fie că avem bănci, fie că
avem o tablă uriaşă şi neagră în faţa noastră, sau o catedra pe care stă aşezat impunător un
catalog, exerciţiile teatrale pot fi folosite în procesul de predare a oricărei materii (de la
geografie, la... matematică) făcând astfel procesul de învăţare-predare unul sustenabil,
interactiv, adaptat nevoilor şi personalităţii fiecărui elev.
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Romina Boldaşu este actriţă, Master II Pedagogie în cadrul UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti, a
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Zamfirescu, the group led by the lecturer Ph.D. Bogdana Darie. Starting from 2016 she is an
„assistant professor, East 15 Acting School, Ramiro Siliviera (BA World Performance) – Erasmus
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ATELIERUL DE TEATRU –
SPAŢIU PENTRU MANIFESTAREA LIBERTĂŢII INDIVIDUALE

Alma Căldare
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti
alma.artact@gmail.com

Abstract: Theatrical techniques employed in education
complement the classical method, which treats the
student’s cognitive development through both their social
advancement
and
their
emotional
intelligence
advancement. Therefore, the study of theory paired with
activities which stimulate emotional intelligence, vital for
adjusting in an increasingly competitive society with
growingly varied requirements, would increase efficiency
without loss of time and effort. The classical scholastic
vision of group pedagogy often overlooks the individual,
each student’s particular personality and work rhythm
being disregarded in favor of concrete results quantified
through marks and scores. Theatre techniques propose to offer a basis of understanding and the
opportunity for personal development taking into account individual skills, preferences and needs.
Following this method, the student will learn in a pleasant way, having the personal freedom to
explore and create.
Keywords: emotional intelligence, theatrical techniques, method, opportunity, exploration, personal
freedom, artistic activities, social advancement.

„Oricine poate juca. Oricine poate improviza. Oricine vrea poate învăţa teatru şi poate
să devină «apt pentru scenă».”11 Conform acestui concept fundamental enunţat de creatoarea
jocurilor de teatru – Viola Spolin – funcţionează metoda ce aplică tehnicile teatrale în
educaţia generală. Metoda Violei Spolin, cea care stă la baza tuturor jocurilor şi exerciţiilor pe
care suntem pregătiţi să le aplicăm copiilor de diferite vârste, urmăreşte stimularea intuiţiei,
Spolin Viola, Improvizație pentru teatru, ediție prescurtată, trad. și adapt. Mihaela Bețiu, București,
UNATC PRESS, 2014, p. 14
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factor determinant al spontaneităţii cu scopul de a produce acea explozie necesară pentru ca
individul să aibă libertatea personală de a explora, a crea şi a învăţa.Nicăieri în altă parte
elevii nu se simt mai în largul lor ca într-un atelier de arta actorului. Este un spaţiu al
experimentării, bucuriei, entuziasmului. În continuare voi face un rezumat al exerciţiilor pe
care le-am prezentat în cadrul Atelierului demonstrativ Teatrul în educaţie, desfăşurat la sala
Atelier a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică în data de 9-10 aprilie
2016.
Primul exerciţiu, Zombie Tag, a fost unul de „prezenţă”, în sensul trezirii
participanţilor la nivel mental pentru a ne asigura că sunt prezenţi nu numai fizic, dar şi cu
mintea în sala unde se desfăşoară antrenamentul.
Punct de concentrare (PDC)12: a şti şi a urmări pe cel care conduce jocul (pe cine „este”, exact
ca la leapşa)
Indicaţii pe parcurs: Fereşte-te de zombie! Apoi: Contaminează-i pe cei netransformaţi!
Am început cu mişcare browniană (mers prin spaţiu cu scopul acoperirii acestuia în
mod egal, stabilirii unui ritm comun, perceperii partenerilor) şi am adăugat, treptat, comenzi
noi. Cei al căror nume este pronunţat de către trainer se transformă în zombie şi adoptă un
ritm mai lent, mers cu genunchii flexaţi, scoţând chiar un sunet pe care îl asociază în
imaginaţie cu acest „personaj” (este încurajat fiecare să lucreze în stilul său propriu). În acest
moment PDC-ul lui se schimbă, urmând să se concentreze pe contaminarea celorlalţi, prin
atingere, dar fără să uite de obligo-uri (ritm lent, mişcare browniană, genunchi flexaţi, sunet).
Cei necontaminaţi au dreptul să accelereze ritmul, dar trebuie să-l regleze în funcţie de grup.
În clipa în care toţi sunt contaminaţi se încheie jocul.
Indicaţiile date pe parcurs sunt practic o evaluare a respectării regulilor. Le reamintim
să nu meargă într-un singur sens sau în cerc, să regleze ritmul, să nu lase „ferestre”
descoperite în spaţiul de lucru.
Rezultatul acestui exerciţiu este încălzirea fizică, prezenţa psihică, stimularea
spontaneităţii, a creativităţii şi a imaginaţiei, dezvoltarea coordonării.
Al doilea joc, Samurai Geografic – Ţări şi Capitale, vine în completarea primului exerciţiu şi
„încălzeşte” mintea. Antrenează coordonarea, spontaneitatea, ajută la concentrarea atenţiei şi
testează cunoştinţele geografice, ajutând totodată la învăţarea de noi informaţii. Punctul de
concentrare este primirea şi transmiterea impulsului energetic în coordonare cu ţara şi
capitala corespunzătoare.
După definiţia Violei Spolin: „Punct de concentrare: problema aleasă de grup şi asupra căreia
trebuie să ne concentrăm; Scopul în jurul căruia se strâng jucătorii; implicarea în PDC creează relaţii;
Ai încredere în PDC! – este vehiculul care transportă jucătorul; deschide canalele de comunicare ale
elevului-spectator; acţiune mentală. (engl. Point of Concentration)” – Spolin, Viola, Improvizaţie pentru
teatru, traducere Mihaela Beţiu, ediţia completă UNATC PRESS 2008, p. 444
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Se formează un cerc. Toţi jucătorii stau cu faţa spre interiorul cercului. Cineva (numit
de trainer) transmite primul impuls, folosind un gest de „samurai” (cu palmele unite
deasupra capului, le coboară la nivelul abdomenului) şi, simultan, spune prima ţară. Cel care
primeşte impulsul repetă numele ţării pe care l-a primit. Cei din dreapta şi din stânga celui
care primit impulsul, rostesc simultan capitala ţării respective însoţită de un gest (palmele
unite, orientate spre umărul opus faţă de partenerul vorbitor, se face o mişcare de „tăiere cu
sabia” spre abdomenul partenerului ce a rostit ţara). Apoi, cel care a rostit numele ţării alege
o altă ţară pe care o transmite printr-un impuls energetic însoţit de gest mai departe.
Exerciţiul se face cu eliminarea celor ce rup ritmul sau nu ştiu capitala. Cu timpul,
introducem şi regula (formulată pentru prima oară de Mihaela Beţiu pentru obţinerea
promptitudinii şi păstrarea concentrării asupra PDC): începe cel din dreapta celui care a
greşit. Pe întreg parcursul jocului, trebuie păstrat un ritm constant, fără sincope. Trainerul
trebuie să fie atent la ezitări şi la abaterile de la regulile jocului – făcând reglaje prin
intermediul Indicaţiilor pe parcurs. Acest exerciţiu este un antrenament bun pentru memorie şi
pentru îmbinarea abilităţilor mentale cu cele fizice.
Următorul exerciţiu, Ion şi Maria, pune accentul pe munca în echipă, pe coordonarea
grupului, concentrarea atenţiei, stimulează creativitatea, imaginaţia şi dezvoltă
adaptabilitatea. Punctul de concentrare este pe transmiterea unui mesaj în grup.
Participanţii se împart în două echipe egale. Una din echipe este numită „Ion” şi
cealaltă „Maria”. Din acest moment, în cadrul fiecărei echipe, indivizii trebuie să funcţioneze
ca o singură persoană. Nu este nevoie ca cineva să se detaşeze de grup sau să se evidenţieze
ca lider – este importantă colaborarea, cooperarea tuturor. Elevii trebuie să stea grupaţi cât
mai compact, să simtă energia şi ritmul grupului. Trebuie să poarte un dialog coerent pe o
temă dată de public. Echipele vor vorbi pe rândşi, de fiecare dată când nu se înţelege mesajul
pe care cei din faţă vor să-l transmită,vor putea apela la întrabarea „Poftim?”, obligându-i să
repete sau să reformuleze. La indicaţia „Ne apropiem de final”, grupul mai are la dispoziţie 4
replici pentru a încheia dialogul. Acest joc trezeşte amuzamentul elevilor, în timp ce reuşesc
să asculte, să răspundă coerent şi, mai ales, să lucreze în echipă.
Cel de-al 4-lea joc, Miriapodul din pălmuţe, ajută foarte mult la concentrarea atenţiei,
la dezvoltarea spontaneităţii, a coordonării. Punctul de concetrare este primirea şi transmiterea
impulsului energetic în direcţia potrivită. Toţi jucătorii stau în cerc (sau semicerc). Îşi
poziţionează mâna dreaptă pe deasupra mâinii stângi a colegului şi mâna stângă pe sub
mâna dreaptă a celuilalt coleg (pentru un nivel avansat se poate lua loc pe scaune, astfel
mâna dreaptă vine, pe deasupra, pe piciorul stâng al colegului şi cea stângă pe sub mâna
dreaptă a celuilalt coleg, pe piciorul lui drept). Acum, cineva (numit de către coordonator)
începe să transmită impulsul printr-o bătaie (ridicare şi coborâre) a palmei, în direcţia acelor
de ceasornic. După ce se face o tură pe cerc, cine vrea poate schimba direcţia transmiterii
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impulsului prin două „bătăi” consecutive din palme. De câte ori bătaia din palme a unui
jucător rupe ritmul sau „bate” fără să fie rândul ei, acesta trebuie scos din joc (pentru a nu
deruta partenerii). Este un exerciţiu foarte bun şi eficient pentru trezirea atenţiei. Poate fi
folosit pentru pregătirea unui mediu propice învăţării, jocului, creaţiei.
Ultimul exerciţiu pe care l-am prezentat în cadrul Atelierului demonstrativ se
numeşte Povestea personajelor din operele literare studiate la şcoală şi este un exemplu
frumos de aplicare a tehnicilor teatrale în educaţie fiind un exerciţiu de improvizaţie ce
stimulează imaginaţia, creativitatea, spontaneitatea, antrenează viteza de reacţie,
adaptabilitatea şi atenţia distributivă şi oferă libertate personală elevului. PDC: să iei repede
pixul în mână când auzi cuvântul de legătură „şi”; să continui povestea ţinând cont de ce s-a
zis înainte.
Participanţii stau în picioare aranjăţi în linie dreaptă. Doi dintre ei se aşează faţă în
faţă, cu picioarele dedesubt (poziţia diamant), având un pix între ei. Cei care stau în picioare
creează o poveste, iar, de câte ori se aude cuvântul de legătură „şi”, unul dintre cei aşezaţi
trebuie să ia pixul. La fiecare bătaie din palme (a trainerului) povestitorul se schimbă. Cel ce
nu reuşeşte să rămână cu pixul trece în rândul „povestitorilor” şi este înlocuit de unul dintre
ei. La indicaţia „Concluzionăm!” mai au dreptul la 3 fraze care trebuie să încheie povestea.
Este un joc ce trezeşte imaginaţia, conferă încredere şi putere elevului, căruia, în acest
caz, i se oferă şansa de a schimba destinele personajelor, folosindu-şi imaginaţia. Rezultatele
sunt foarte bune în ceea ce priveşte viteza de reacţie deoarece jocul este un foarte bun
antrenament pentru concentrarea atenţiei. Elevii îl savurează din plin.
Într-un mediu şcolar şi preşcolar european este necesară dezvoltarea nu doar
cognitivă, cât şi socială şi emoţională a generaţiei tinere. Cred că studiul teoretic trebuie
completat cu activităţi care să stimuleze dezvoltarea inteligenţei emoţionale, atât de necesare
pentru adaptarea într-o societate din ce în ce mai competitivă, mai centrată pe comunicare şi
cu cerinţe tot mai variate. Viziunea şcolară clasică scapă adesea din vedere individul cu tot
ceea ce „este” el, cu personalitatea şi ritmul său propriu, nevoile individului fiind deseori
trecute cu vederea în favoarea rezultatelor concrete, cuantificate prin calificative.
Ceea ce ne propunem noi, ca tineri pedagogi teatrali, este să oferim baza de înţelegere
şi oportunitatea de dezvoltare personală, ţinând cont de aptitudini, preferinţe şi nevoi
proprii, caracteristice fiecărui individ în parte. Modul în care am gândit acest workshop a
fost inspirat, în primul rând, de metoda Spolin, dar şi de exerciţiile sugerate de cartea
doamnei Sylvia Rotter (inspirate, de asemenea, din metoda Violei). Am testat, de-a lungul
anilor, o multitudine de jocuri şi exerciţii, personalizându-le, variindu-le şi cu ajutorul
profesorilor prin ale căror mâini am trecut pe tot parcursul studiilor în UNATC, dar şi după
absolvire, prin participarea la diverse workshopuri susţinute de profesioniştii din domeniu.
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DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN TEHNICI TEATRALE

Adelina Dobrea
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti
ada.dobrea@yahoo.com

Abstract: The author details the use of theatrical methods in
education. The theatre gamesare the main instrument she works
with. Through game, children discover the world and themselves.
The game helps us to evolve, to discover things about ourselves
that we weren’t aware of and, especially, it helps us to develop
important and necessary abilities, such as: attention, how to
focus our attention on certain elements, memory, creativity,
expression, imagination etc.
Keywords: education, theatre pedagogy, acting techniques,
theatre games, play, development, method, self-knowledge.

Atelierul demonstrativ Teatrul în educaţie desfăşurat la sala Atelier a Universităţii
Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică în data de 9-10 aprilie 2016 şi-a demonstrat
din plin necesitatea, a stârnit reacţii superlative şi o apreciere unanimă din partea
participanţilor, a copiilor şi profesorilor implicaţi şi va fi cu siguranţă organizat în continuare
anual. Publicul larg trebuie să afle de existenţa acestui eveniment. Nu doar profesorii din
grădiniţe, şcoli şi licee ar trebui să participe, ci şi părinţii – cei care sunt implicaţi într-o la fel
de mare măsură în educaţia copiilor lor. Astfel, vor înţelege cum se desfăşoară o oră de
teatru – mai corect formulat: o oră de dezvoltare personală prin tehnici teatrale13. Cât este

În articolul „Educaţia pentru cooperare. Importanţa teatrului în educaţia generală. Programe
masterale pedagogice în UNATC” lect. univ. dr. Mihaela Beţiu spunea: „Pentru tipul de societate
specific mileniului III sunt necesari pedagogi cu abilităţi exersate prin intermediul tehnicilor teatrale.
Experienţa de 20 de ani în domeniul pedagogiei, m-a adus către o concluzie ce nu-mi mai pare astăzi
deloc arogantă – ceea ce altădată părea un vis al profesorului de teatru, acum a devenit o necesitate:
tuturor oamenilor, indiferent de profesie, de statut social, de rasă sau naţionalitate, de opţiune politică, femei
sau bărbaţi, copii sau bătrâni, sănătoşi sau cu dizabilităţi, liberi sau nu (vezi programele pentru puşcăriaşi), cu
educaţie sau în afara sistemului educaţional, le sunt necesare cursurile de teatru, cursuri de jocuri teatrale
şi improvizaţie şi chiar jocuri de rol şi exerciţii de punere în scenă.” – revista CONCEPT, vol 8/ nr 1/
iunie 2014, p. 6
13
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de benefică şi minunată! În această eră digitală omul trăieşte deseori într-un mediu haotic,
excesul de tehnologie provocând distanţarea oamenilor unii faţă de alţii şi faţă de ei înşişi.
Tehnicile teatrale – jocurile teatrale şi exerciţiile de improvizaţie – vin ca o gură de aer, ca o
oază de linişte, oferă un teren de experimentare... ne învaţă cum să iubim, cum să dăruim,
cine suntem, ce este bine şi ce nu pentru noi, cum să nu punem etichete, să cântărim, să
analizăm, să ne regăsim, să ne jucăm, dar mai ales să ne conectăm cu adevărul, cu adevărul
din sufletul nostru.
Am avut şansa să particip, împreună cu copiii cu care lucrez la Sandra Afterschool, la
Atelierul demonstrativ. Recunosc, m-am temut că într-o sală atât de mare, cu multă lume,
unii dintre copii se vor bloca sau vor refuza să participe. Dar se pare că orele lucrate
împreună au dat roade. Copiii au fost foarte receptivi, au dat o mare importanţă
evenimentului, au fost atenţi, concentraţi, liberi, energici şi s-au bucurat din tot sufletul de
cele 20 de minute destinate atelierului, de diplomele şi aplauzele de la final.
Am început cu o Încălzire distractivă, cum îi spunem noi, care ne ajută să ne
conştientizăm mai bine corpul, modul de respiraţie, ne acticvează atât trupul cât şi mintea
pentru exerciţiile care urmează. Am fixat Punctul de concentrare14 pe comenzile mele, ca
trainer, nu pe mişcările mele. Ne-am încălzit braţele, palmele, picioarele, spatele, vocea, iar
încălzirea a devenit „distractivă” în momentul în care am început să le dau copiilor comenzi
ce se contrazic, lucru care le exersează atenţia suplimentar. De exemplu: la comanda
Scuturăm mâinile sus!, Scuturăm mainile jos!, eu fac tocmai pe dos; la comanda Ne încălzim
genunchii!, eu încălzesc coatele. Şi tot aşa accelerând treptat ritmul de execuţie, PDC
rămânând pe executarea comenzii, nu pe imitarea mimetică a mişcării trainerului (deşi
acesta va fi primul impuls).
Am continuat atelierul cu două jocuri de atenţie, memorie şi coordonare din seria
exerciţiilor de Preluare. Primul a fost cel de Preluare cu prenume, adaptat grupei de vârstă a
copiilor respectivi. Se poate juca pe diferite teme: animale, culori, plante, planete, luni ale
anului etc. Acest joc este foarte recomandabil a fi folosit de profesorii de diferite materii
pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe mai repede şi mai eficient, de exemplu: capitalele, oasele
corpului uman, numerele prime sau multiplii, etc. Noi, în cadrul atelierului, l-am jucat pe
prenume – cea mai simplă variantă şi cea mai bună pentru început, pentru că oferă ocazia ca
participanţii să se cunoască, fapt ce aduce un plus de familiaritate şi relaxare. Am folosit o
minge aruncând-o de la unul la altul spunând prenumele nostru. La al doilea nivel, spunem
PDC este, conform Violei Spolin, „mingea cu care se joacă jocul”; „face munca
studentului/elevului”, „eliberează puterea colectivă şi geniul individual. Prin PDC teatrul, cea mai
complexă formă de artă, poate fi predat copiilor, bătrânilor, instalatorilor, profesorilor, fizicienilor sau
gospodinelor. Le dă tuturor libertatea de a participa la o aventură creativă şi, astfel, dă sens teatrului
în comunitate, în cartier sau acasă.” Viola Spolin, Improvizație pentru teatru, ediție prescurtată, trad. și
adapt. Mihaela Beţiu, Bucureşti, UNATC PRESS, 2014, p. 32
14

152

Concept vol 12/nr 1/2016
Events
prenumele celui căruia îi aruncăm mingea, iar, la ultimul nivel, prindem mingea, spunem
prenumele nostru şi, când o aruncăm mai departe, rostim prenumele partenerului. Punctul de
concentrare este pe prinderea şi aruncarea mingii cu care se joacă jocul şi, totodată, pe
memorarea prenumelor tuturor jucătorilor.
Utilizând aceeaşi formaţie de lucru – cercul –, a urmat Ma, Me, Mi, Mo, Mu, un joc de
asemenea foarte simplu şi foarte plăcut. Am repetat formula cu întregul grup până ce copiii
au stăpânit-o, apoi eu, trainerul, am început jocul rostind silaba „Ma”, făcând o întoarcere
către copilul din dreapta mea însoţită de o bătaie din palme (pentru a pasa „mingea” cu care
se joacă jocul – lucru învăţat de copii la exerciţiile de preluare, printre care şi cel exemplificat
mai sus), toate aceste trei elemente fiind făcute simultan. Copiii au continuat în aceeaşi
formulă, pasând pe cerc, crescând ritmul şi schimbând şi sensul. Cu timpul, jocul se poate
juca şi pe un traseu aleatoriu, adică pasând mingea peste cerc oricui, dar cu contact vizual
înainte. Este un exerciţiu de preluare, în care se antrenează capacitatea de a reacţiona şi
promptitudinea. Punctul de concentrare este pe a primi şi a da prompt mai departe.
Am încheiat cu jocul Schimbă fotografia. Prima dată când am făcut la clasă acest joc cei
mici au fost foarte încântaţi şi de aceea cer să-l jucăm cât mai des. Jocul antrenează reacţia la
un stimul exterior, libertatea de exprimare prin mişcare şi creativitatea. Regulile sunt foarte
simple: se porneşte din picioare, din poziţia zero, cu mâinile pe lângă corp, fără nicio
expresie etc. La o bătaie din palme jucătorii schimbă poziţia/„fotografia”. După câteva batăi
din palme, în care copii au făcut ce mişcări au dorit, am dat şi teme de tipul: o fotografie la
plajă, la petrecere, cea mai haioasă strâmbătură etc.
Jocurile prezentate în cadrul Atelierului demonstrativ au fost alese pe principiul Violei
Spolin – de comun acord cu copiii. A fost o experienţă deosebită, nouă şi importantă atât
pentru mine, cât şi pentru ei. Feedback-ul de la copiii este pe cât de amuzant, pe atât de
încurajator: îşi doresc să mai participe, dar data viitoare vor şi medalii, nu doar diplome.
Referinţe bibliografice:
1. Beţiu, Mihaela, Educaţia pentru cooperare. Importanţa teatrului în educaţia generală.
Programe masterale pedagogice în UNATC, revista CONCEPT, vol 8/nr 1/iunie 2014
2. Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia, Buc., 1999
3. Darie, Bogdana, Curs de Arta Actorului. Improvizaţia, UNATC Press, Buc., 2015
4. Spolin Viola, Improvizaţie pentru teatru, ediţie prescurtată, trad. şi adapt. Mihaela
Beţiu, Bucureşti, UNATC PRESS, 2014
5. Stanislavski, K.S., Munca actorului cu sine însuşi, Ed. Nemira, Buc., 2013
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Adelina Dobrea este actriţă, absolventă a Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Arte,
specializarea Artele spectacolului, în prezent masterandă în anul I la masterul de Pedagogie Teatrală
din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti,
lucrează cu copii de la Sandra Afterschool şi de la Grădiniţa nr. 70.
Adelina Dobrea is an actress, graduated at University „Dunărea de Jos” Galaţi, Faculty of Arts,
specialization in Performing arts, studies a master’s degree in Theatre Pedagogy at UNATC „I.L.
Caragiale” Bucharest, also working with the children from Sandra Afterschool and Kindergarten no.
70.
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ALTE PERSPECTIVE
O influenţă profundă în educaţie, de-a lungul timpului, a avut-o războiul mondial, în
urma căruia omul a descoperit că este rezistent şi are puterea nebănuită de a fi numit erou.
Aşadar, cum am putea proceda ca, pe timp de pace, să folosim toată această putere într-o
direcţie mai bună? Ca urmare a tragediilor mondiale, oamenilor le este frică să mai opteze
pentru idealul pacifist, de teamă că vor fi înşelaţi, vor fi înlăturaţi, vor cădea pradă umilinţei
şi eşecului; în felul acesta, de mici sunt antrenaţi pentru „şcoala vieţii”, uşor-uşor abordând o
cale greşită, limitată, în loc ca educaţia să fie pătrunsă de solidaritate, fraternitate naţională şi
internaţională.
Pentru toate acestea se cere o înţelegere mai profundă a psihologiei adultului, a
copilului şi a psihologiei individuale. Avem nevoie de îndrumători care să le vină în ajutor
elevilor nu numai pentru a le cultiva aptitudinile, pentru a-i orienta profesional şi dezvolta
personal. În majoritatea şcolilor nu se predă niciun curs de psihologia copilului, iar
cunoaşterea sa este deseori ignorată de mulţi dintre pedagogi.
Arta teatrală poate avea o influenţă majoră în educaţie. Prin jocurile teatrale copii
depăşesc cu mult simpla memorare a unui text, preluarea de informaţii, învăţând astfel să se
concentreze, să se integreze într-un grup, să se remarce
în faţa unui grup printr-un exerciţiu individual, îşi
dezvoltă simţul situaţiilor sociale, experimentează
comportamentul emoţional, creativ, fantezia, cât şi un
sentiment diferenţiat al percepţiei corporale, îşi dezvoltă
puterea de concentrare a atenţiei pe perioade mai
îndelungate de timp, învaţă să pronunţe şi să articuleze
corect, să aibă control asupra orientării în spaţiu, să fie
disciplinaţi şi totodată creativi.
Atelierul demonstrativ a fost ca o oglindă a muncii
noastre şi totodată o experienţă care m-a îmbogăţit din
punct de vedere pedagogic. Copiii din clasa 0, cu care am
lucrat în cadrul acestui workshop, s-au prezentat
impecabil pentru vârsta şi pentru nivelul lor de
înţelegere. Antrenamentul teatral a adus un plus uşor
vizibil în formarea lor.
Theodora POPA – Masterand Pedagogie teatrală
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Mi-au plăcut întotdeauna jocul şi teatrul. Mediul comun în care cele două se întâlnesc
– atelierul de teatru, îmi place în primul rând pentru acest aspect al autenticităţii – copiii sunt
ei înşişi şi sunt percepuţi ca atare. Lucrând cu copii de diferite vârste am căutat întotdeauna
satisfacerea nevoilor lor mentale, spirituale şi emoţionale. Copiii au o capacitate foarte mare
de a experimenta, de a învăţa lucruri noi, de a învăţa să se joace fără ca cineva să le predea
ceva şi, tot astfel, mai târziu, pot deprinde şi învăţa elementele ce ţin de comportament,
obiceiuri, şcoală, cultură într-un ritm propriu şi într-un mod organic. Viola Spolin spunea:
„Învăţăm din experienţă şi prin experimentare şi nimeni nu învaţă pe nimeni nimic. [...] Dacă
mediul înconjurător o permite, oricine poate învăţa ceea ce vrea să înveţe şi, dacă individul o
permite, mediul înconjurător îl poate învăţa tot ceea ce are de învăţat. «Talentul» sau «lipsa
de talent» nu au nicio legătură cu asta.”15
Prin toate jocurile propuse am căutat să inspir copiilor libertate, să le stimulez
curiozitatea, imaginaţia, creativitatea, să le exersez autocontrolul şi săpânirea de sine. Cu alte
cuvinte, „descoperirea comorilor care zac ascunse în universul psihic al primei copilării,
transformă educaţia într-un ajutor dat vieţii.”16
Am încercat să ordonez acţiunile copiilor, să-i deprind să nu fie violenţi, să le dezvolt
în primul rând educaţia mişcărilor prin joc şi apoi învăţarea lucrurilor practice prin atenţie,
fiecare fiind lăsat să lucreze în ritmul său propriu. Copiii au lucrat simţind plăcerea de a
învăţa, de a descoperi în mod spontan ceea ce doresc să afle. La rândul meu, am înţeles
nevoia copilului de a relua iar şi iar o activitate, nevoia lui de mişcare fizică, de a stabili o
rutină anume în tot ce face, de a primi respect de la
ceilalţi copii, de la părinţi şi de la toţi adulţii. Am
căutat mai degrabă să le direcţionez energiile şi mai
puţin să le corectez pentru a şti ce să fac mai departe
la fiecare atelier desfăşurat. Am căutat să respect
personalitatea şi independenţa fiecărui copil şi să
asigur dezvoltarea acestuia din punct de vedere fizic,
emoţional, intelectual şi spiritual.
Cristina CONSTANTINESCU –
Masterand Pedagogie teatrală

Viola Spolin, Improvizație pentru teatru, ediție prescurtată, trad. și adapt. Mihaela Beţiu, Bucureşti,
UNATC PRESS, 2014, p. 14
16 Revista Copilul, Nr. 7/1935, citat din articolul Mintea absorbantă de Maria Montessori.
15
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Am participat la ediţia din 9-10 aprilie 2016 a Atelierului Demonstrativ cu două grupe
cu care am avut ocazia să lucrez anul acesta: o clasă de a V-a şi o grupă de elevi ai Liceului
Energetic.
În cadrul atelierului, fiecare dintre participanți a lucrat cu toţi copiii prezenţi, cu cei
care au dorit să se implice, nu doar cu elevii săi. A fost foarte interesant de observat cum
oameni de toate vârstele au jucat împreună, ca o echipă, fără a exista ideea de competiție,
deschişi spre o comunicare vie. Cadrele didactice prezente au putut învăța diferite jocuri
teatrale, unele adaptate diverselor materii din programa şcolară. Lucru extrem de util, căci
este dovedit ştiinţific că un copil învaţă temeinic şi într-un mod mult mai plăcut
experimentând decât prin tehnica clasică de predare-preluare de informaţii. Sau, cum spune
prof. univ. dr. Adrian Titieni: învăţământul general este de tip informativ, în timp ce
învăţământul vocaţional este de tip formativ.
În prima zi a Atelierului Demonstrativ am lucrat cu o grupă de copii de clasa a V-a de
la Școală Generală nr. 197, București. Copilul aflat în această perioadă de dezvoltare dorește
să se afirme în fața celorlalți, să îşi stabilească o poziție clară şi respectată. Are, prin urmare,
deseori tendința de a se revolta şi de a intra în conflict cu cei din jurul său. Preadolescentul
dezvoltă, prin jocurile teatrale, o percepție centrată pe concret17, o mai bună funcţionare
motrică, îndemânare, promptitudine, un autocontrol mai puternic, concentrarea atenției
pentru o durată mai mare de timp asupra unei activităţi.
Memoria se dublează, treptat, de logică. Scopul
atelierelor de Arta actorului la această vârstă este
câştigarea încrederii în sine în vederea exprimării
individualității proprii. Un element foarte important în
pedagogia teatrală dedicată acestei vârste este
dezvolatrea spiritului de echipă. Spiritul competitiv
trebuie temperat deoarece este, de cele mai multe ori,
distructiv.
Mihaela Ioana DRĂGHICI, Master I Pedagogie

17
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Staţie Facultativă
Scurt metraj ficțiune
Regie/Scenariu: Adina Diana Savin
Licență Anul III, Regie de film
Asist. Regie: Daria Chițimia
Imagine: Adrian Bulgariu
Gaffer: Zoran Simulov
Asist. Imagine: Roberto Stan
Montaj: Vlad Bobe
Sunet: Roxana Bain
Priză Directă: Cosmin Stanga, Alexandru Dinu

Distribuția:
Veliko Velikov
Iulian Burciu
Ionuț Niculae
Raphaela Lei
Ana-Maria Ivan
Dragoș Dumitru

Synopsis: În mijlocul pustietății, 5 oameni asteaptă autobuzul în stație. După mult timp de
așteptare în frig, ei oscilează între a renuța sau a aștepta în continuare ceva incert.
Undeva… nicăieri, într-o stație facultativă, în pustietate și frig, cinci oameni așteaptă
în zadar autobuzul care nu prea se arată la orizont. Un bărbat cu pălarie, o damă de
companie, o asiatică, un rrom și un om al străzii care doarme pe băncuța din stație. Pe
parcursul așteptării lor, diverse oportunități sau piedici se ivesc, ei pot renunța la ideea de a
aștepta autobuzul ori, pot găsi o altă cale de a ajunge la destinația dorită sau de a se întoarce
de unde au plecat.
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O situație simplă, într-o locație simplă, care reprezintă un tipar al destinului omului
mediocru, în același timp poate sublinia răbdarea omului ce crede în destinția și scopul său,
dar în fond nu este decât un exemplu, prin patru situații particulare care arată categoriile
oamenilor ce renunță sau continuă să creadă chiar și atunci când la orizont nu se arată
nimic.Este un film cu elemente suprareale, dar într-un context destul de real, ceea ce s-a
manifestat și în timpul filmărilor.
Locația fiind undeva în afara orașului, în luna noiembrie, ger și pustiu, ne-am bucurat
pentru scurt timp de prezența unui cățel care, ulterior a murit lovit de o altă mașină. Ceață,
raceală, liniște, culorile estompate și reci ale peisajului ne-au ajutat să empatizăm mai mult
decât ne-am imaginat cu filmul.
Adina Diana Savin – regizor
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Pure by Magic
Scurt metraj ficțiune
Regie/Scenariu:
Constantin Radu Vasile
Master Anul II, Regie de film
Imagine: Ștefania Grigorescu
Montaj: Patricia Chelaru
Sunet: Liviu Gavrileț
Muzica originală: Eye Ark
Scenografie:
Georgiana Șchiopu
Producător executiv:
Raluca Chera
Distribuția:
Diana Bogdan
Cristian Bota
Synopsis: Un cuplu de tineri care
crede că trăiește o mare iubire și o
mare nedreptate. O despărțire și o
împăcare.
Un
cuplu
care
realizează că de fapt nu trăieste și
decide să pună capăt acestei vieți
în care iubirea adevărată nu poate
avea loc. Puțin terorism nu strică.
Constantin Radu Vasile – regizor
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Pentru Ana. Cu drag, Moș Crăciun
Scurt metraj ficțiune
Regie: Mirona Radu
Master Anul II, Producție de film
Imagine: Claudia Ciocan
Montaj: Alice Gheorghiu
Sunet: Iolanda Gîrleanu
Scenariu: Mirona Radu, Claudia Negrea
Scenografie: Bogdan Mosorescu
Machiaj: Marina Ionescu
Producător executiv: Mirona Radu
Distribuția:
Beatrice Ispășescu
Edgar Nistor
Laura Vasiliu

Synopsis: Cu ocazia Crăciunului și a sărbătorilor de iarnă, Andrei încearcă să se reconecteze
cu fiica sa, Ana.
Participări în festivaluri: Cinemaiubit
Film
Festival
2015,
Dakino
International Film Festival 2016
Mirona Radu
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What God Wants
Scurt metraj ficțiune
Scenariu și regie: Mihai Pîrcălabu
Licență Anul III, Regie de film
Producție: Adrian Pîrcălabu, Robert Ionicioiu
Director de imagine: Hașu Drăgan Adrian
Sunet: Răzvan Petre
Asistent de regie: Anca Istudor, Robert
Ionicioiu
Sunet: Cristian Bălan
Boom: Răzvan Petre
Asistent imagine: Daniel Butnariu
Key Grip: Dan Dimitriu
Gaffer: Cezar Drăgan
Electricieni: Paul Tatcu, Claudiu Coman
Make-up: Iulia Roseanu
Distribuția:
Cristian Nicolae
Paula Chirilă
Bogdan Costea
Gabriela Alexandru
Tart Eduard Cîrlan
Robert Ionicioiu
Paul Adrian Pîrcălabu

Mihai Pîrcălabu
Șerban Coza
Mihnea Nicolau
Paul Tatcu
Ștefan Pavel
Alma Alexandra Căldare
Veronica Ungureanu

Synopsis: Filmul prezintă povestea unui obsedat sexual, hedonist și psihopat, ce ajunge la
andropauză. Subiectul filmului nu este deloc unul pentru un public larg, fiind extrem;
probabil că asta ne-a și atras către acest proiect, faptul că am găsit a fi o provocare să putem
face un astfel de film extrem de delicat, fără a deveni unul scârbos. Producția proiectului a
fost o îmbinare, reusită spunem noi, între felul în care am structurat filmul, felul în care l-am
depucat, pelicula extrem de limitată, o calculare la sânge a acesteia, o mare doza de risc, dar
și noroc imens. Cred că întreaga echipă a învățat din acest proiect ce înseamnă riscul când
vine vorba de un film, toți realizând că la ce scenariu avea What God Wants, filmul putea să
iasă fie foarte bine, fie extrem de prost. Se pare că a fost ceva pe strada Londoneză, la Castel
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Film, ceva ce ne-a ajutat ca deciziile luate pe
platou să fie cele mai bune și să ne iasă un film
cel puțin interesant.
Până în momentul de față, What God
Wants are un palmares mic de festivaluri:
Cinemaiubit 2015, unde colegul nostru Jimmy a
validat filmul prin imaginea sa, primind un
premiu de la RSC, la Anonimul, unde WGW a
stors multe râsete, dar și mirări și nu în ultimul
rând, la Festivalul de Film de la Cannes, în
categoria Short Film Corner, unde din 2500 de
filme selecționate, WGW a avut loc printre
primele 39 de filme alese de selecționeri a fi cele
mai bune, încadrându-se astfel în categoria
Coups de Coeur.
Mihai Pîrcălabu
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Cat’s Pub
Scurt metraj ficțiune
Regie/Scenariu:
Şerban Racoviţeanu
Licență Anul III, Regie de film
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Marius Șopterean
Imagine: Vlad Lăpădătescu
Montaj/Sunet: Răzvan Petre
Scenografie: Cilem Turkoz
Costume/Machiaj: Beatrice Şandru
Producător executiv:
Ionela Şopterean
Cristina Ciulacu
Distribuţia:
Nicholas Caţianis Jr.
Andrei V. Ciopec
Tavi Voina
Florin Frăţilă
Mihai Răzuş
Synopsis: O trupă de muzică rock, aflată la începutul carierei, urmează să susțină primul
concert într-un bar provincial, din Copănești. Ajunși în bar, starea lor se schimbă treptat din
cauza numărului imens de tablouri cu o pisică și a proprietarului barului. Mai mult, spiritul
pisicii proprietarului începe să pună stăpânire pe ei, acționând fără să se poată controla.
Acest film de licență este un proiect foarte îndrăzneț, deoarece implică o abordare
extrem de diferită față de stilistica abordată în anii anteriori. Personajele acestui film nu sunt
persoane mature, cu o experiență de viață acumulată, ci puștani aflați într-o situație
extraordinară cu care eu, ca regizor/spectator, pot empatiza foarte ușor.
Genul cinematografic pe care vreau să-l explorez prin acest film este cel de comedie
psihologică. Fiecare personaj are propria sa personalitate conturată foarte bine; însă,
momentul de criză (sau convenţia filmului) intervine în momentul în care nu pot duce la
capăt repetiţia, din cauza pisicii împăiate, motivând că„se uită la ei”. Această nevroză îi va
166

Concept vol 12/nr 1/2016
Cinema
afecta individual, ajungând într-un punct în care ea devine colectivă, cristalizându-se la
sfârşitul filmului.
Mesajului filmului poate fi interpretat, de la om la om, dar, pentru mine, el se rezumă
la acea obsesie compulsivă, cu efecte dezastroase pentru cei din jur.
M-am ancorat în acest proiect din dorinţa de a mă autodepăşi; totul până în acel punct
învârtindu-se în jurul unor gag-uri, fraze sau tipologii pe care eu le consideram a fi amuzante
sau relevante. Fiecare aspect al filmului de licenţă (personaje, numele acestora, costume,

scenografie etc.) a fost atent studiat pentru a-mi desăvârşi cât mai bine viziunea.
Am pornit acest proiect cu gândul de a nu mă implica emoţional în el. Am vrut să fiu
un profesionist „rece”, cum se spune. Însă, fiind în fiecare zi alături de aceşti oameni (chiar
de la construirea platoului), s-a legat o prietenie pe care n-am anticipat-o.
La nici o filmare nu am fost mai relaxat, mai în largul meu; la nici o filmare nu m-am
simţit mai liber din punct de vedere creativ şi personal şi pentru asta doresc să mulţumesc
oamenilor care mi-au fost alături şi care m-au susţinut de-a lungul acestui proiect.
Şerban Racoviţeanu - regizor
În cadrul filmului de platou de 16mm alb negru Cat's pub– regia Şerban Racoviţeanu
am trăit o experientă plăcută împreună cu echipa.
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E de apreciat înţelegerea pe care actorii au avut-o vis-a-vis de departamentul de
cameră. Colaborarea imagine-regie-actorie a fost excepţională, reuşind astfel, împreună, ca şi
echipă, să creăm un film care are valore stilistică, dramaturgică şi actoricească.

Mi-a plăcut să lucrez cu regizorul Şerban Racoviţeanu deoarece consider că este un
om de valoare care ştie ce să ceară departamentului meu pentru a reuşi împreună să creăm
dramaturgie, atât prin jocul actoricesc cât şi prin imagine.
Este de apreciat timpul pe care l-a acordat în perioada de preproducţie, în vederea
discutării amanunţite a decupajului cu mine.
Trebuie să menţionez că, pe lângă cele două departamente (regie şi actorie), am avut o
colaborare deosebităşi cu departamentul de sunet-montaj. Răzvan Petre, coordonatorul
acestui departament a fost un om cu care am dezbătut probleme legate de montaj pentru a
reuşi să aducem, împreună cu regizorul, filmul la potenţialul său maxim.
Pe platoul de filmare am reuşit să colaborez cu departamentul de sunet într-o manieră
deschisă reuşind să găsim soluţii la problemele comune.
În cadrul propriului meu departament, este de apreciat bunăvoinţa de care echipa
mea a dat dovadă înţelegând că, din motive de organizare, a trebuit să se stea peste program,
de multe ori, fiind necesar ca oamenii să îşi schimbe postul pe care îl ocupau cu o zi înainte.
Mulţumesc întregii echipe, dar în special regizorului care a creat şi legat această
echipă de excepţie.
Vlad Lapadatescu – operator
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Lucruri simple: accelerarea de particule
Scurt metraj documentar
Regie: Cristian Drăgan
Licență Anul III, Regie de film
Imagine: Cristian Drăgan,
Ilie Micuț-Istrate
Montaj: Laura Grigoriu
Sunet: Laura Grigoriu
Producător executiv:
Cristian Drăgan
Distribuţia:
Adrian Rotaru
Dan Gabriel Ghiță
Giorgiana Giubega
Marian Zamfirescu
Mihai Șerbănescu
Diana Chioibașu
Synopsis: În film trecem în revistă două metode extrem de diferite de a accelera
particule, ambele folosite pe Platforma de Cercetare București-Măgurele. Deși extrem de
complexe ca realizare, principiile ce le guvernează sunt explicate într-un mod neconvențional
unor copii de școală generală veniți în vizită cu clasa la institut. Accelerarea de particule este,
până la urmă, doar o modalitate de a pătrunde până în profunzimea lucrurilor.
Fascinația pe care domeniul fizicii atomice o exercită asupra celor neimplicați direct, îi
conferă un halou interesant de studiat. Cercetarea în domeniul fizicii atrage oameni de un
anumit calibru, habitus, și tocmai acest aspect ne-a interesat. Am dorit să creionăm un portret
al cercetătorului român (recunoscut internațional, dar aproape necunoscut la el în țară).
Numai punând pasiune în ceea ce faci ajungi să excelezi, spune unul dintre ei, iar când
excelezi în ceea ce întreprinzi, atunci ești cel mai fericit. Și până la urmă această definiție
improptu ce-și conține propria demonstrație, aproape șocant de simplă, face obiectul
documentarului nostru, pe lângă seria extinsă, dar necesară discursului științific.
Departe de a epuiza subiectul, acest film e mai mult o dare de seamă asupra unor
aspecte inedite dintr-un domeniu considerat de mulți de nepătruns.
Filmul a avut premiera în cadrul ediției cu numărul 19 a Festivalului Internațional
de Film Studențesc CINEMAIUBIT 2015
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Fiind vorba despre un proiect mic, echipa a
fost una de două persoane. Rolurile tradiționalelor
departamente, așa cum suntem obișnuiți în cadrul
proiectelor UNATC, au fost suspendate temporar,
noi ajutându-ne reciproc pe cât am putut mai bine. Iam fost Laurei asistent de sunet, la fel cum ea m-a
ajutat enorm cu partea de filmare. Am colaborat fără
probleme tocmai datorită acestei formule minimale,
dar și a bunăvoinței celor de pe Platforma BucureștiMăgurele.
Cristian Drăgan – regizor

În timp ce filmam la unul dintre institute,
semnalul lavalierei se tot pierdea fără să știm de ce. Ni s-a explicat până la urmă că, pentru a
preveni riscul iradierii din timpul experimentelor cu laserul de mare putere, clădirea a fost
construită să adăpostească în ea un buncăr în care se află camera de reacție. Pereții erau groși
de trei metri.
Laura Grigoriu – montaj/sunet
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Grota cu măști
Scurt metraj docu-dramă
Regie/Scenariu:
Ana Dascălu
Licență Anul III, Regie
de film
Imagine: Zoran Simulov
Montaj și sunet:
Cristian Bălan
Producător executiv:
Bianca Semen
Distribuţia:
Mihai Marin
Manuela Zaharie
SilviuDudescu
DumitruCiubotaru
Dan Zorilă
Andrei Netejoru
Cristina Podoreanu
DenisaVoicu
Andreea Belindescu
Remus Curte (cascador)
Synopsis: Bazat pe povestea reală a lui Liviu Cornel Babeș, interpretat de Mihai
Marin, Grota cu măști ilustrează câteva dintre evenimentele care l-au determinat pe artistul
plastic să recurgă la o formă de protest împotriva regimului comunist. Pornind de la simple
momente din viața de familie și de artist, până la confruntările sale cu securitatea, filmul
prezintă o poveste tragică uitată în timp.
În perioada 2015-2016, la scurt timp după finalizarea proiectului, Grota cu măști a fost
acceptat în competiția oficială a cinci festivaluri de film: Los Angeles CineFest, Texas
Ultimate Shorts, Women's Only Entertainment Film Festival, Short of the Month și
Premios Latino. În cadrul Festivalului Premios Latino, desfășurat în Spania, filmul a câștigat
două premii: Cel mai bun scurtmetraj social din România și Cel mai bun editor de sunet din
România.
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Sare de mare
Scurt metraj ficțiune
Regie/Scenariu: Andrei Răuțu
Licență Anul III, Regie de film
Imagine: Andrei Dima
Montaj și sunet: Andrada Iacobeț
Muzica: Paul Isaila
(în colaborare cu Cineritm)
Scenografie: Andreea Negrilă
Distribuţia:
FlaviaHojda
Mihai Nițu
Synopsis: Pentu Laura și Robert dimineața de
azi pare să fie un test al relației lor. În loc să
discute, tac, iar tensiunea dintre ei crește. În
loc să se privească în ochi, se uită în ecranele
mobilelor. Pleacă să se plimbe pe malul mării.
Pe măsură ce tensiunea dintre ei se intensifică,
fiecare val pare să-i ajute să-și găsească
răspunsurile.
Filmul a fost prezentat în cadrul festivalurilor AltcineAction, Cinemaiubit, Anonimul.
Andrei Răuțu – regizor
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Chat with Alice
Scurt metraj documentar
Regie/Scenariu: Isabela Țenț
Licență Anul III, Regie de film
Imagine: Isabela Țenț
Montaj: Andrada Iacobeț
Sunet: Petre Osman
Sunet în priză directă:
Cristian Călinescu,
Mălin Stana,
Petre Osman

Synopsis: La un an de la terminarea liceului, Alice, o tânără artistă din București, se vede
nevoită să renunțe la a merge la facultate pentru a putea avea grijă de noua ei familie. Decide
să se angajeze în speranța unui trai mai bun, însă, deși noul job îi aduce o stabilitate
financiară, acesta o îndepartează de cei pe care îi iubește cel mai mult.
Participări în cadrul festivalurilor: Festivalul
International de Film Studențesc CineMaIubit 2015 –
secțiunea de documentare, Festivalul Indie al
Producătorilor de Film Independenți 2015 – proiecție
specială
Distincții: Premiul pentru cel mai bun documentar - ISFF
CineMaIubit 2015, Premiul pentru cel mai bun
scurtmetraj documentar – Gala Premiilor Gopo 2016
Isabela Țenț - regizor
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Petre Osman – sunetist

Andrada Iacobeț– monteuză
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Flux Reflux
Scurt metraj ficțiune
Regie/Scenariu: Ioana Grigore
Licență Anul III, Regie de film
Imagine: Andra Tarara
Montaj și sunet: Maria Salomia
Producție: Carla Fotea și Ioana Grigore
Muzică:Alexandru Sima
Distribuția:
Andreea Bibiri
Mihai Nițu

Synopsis: Un cuplu hotărăște să se mute
într-o casuță pe o plajă, departe de agitația
cotidiană. Însă, odată ajunși acolo, ea își dă
seama că nu asta este ceea ce își dorește.
Casa veche, plaja pustie, întinderea mării îi
dau o nevoie imediată de a părăsi locul.
Filmul a fost acceptat în selecția oficială la
CineMAiubit 2015 și SEECS Short Film
Festival Istanbul 2016
Ioana Grigore – regizor
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Fuga
Scurt metraj ficțiune
Regie: Daria Chițimia
Licență Anul III, Regie de film
Scenariu: Theodora Petrescu și Daria
Chițimia
Imagine: Adrian Bulgariu
Montaj: Cristi Călinescu
Sunet: Cristi Călinescu
Muzica: Cristi Călinescu
Mixaj Muzică: Petre Osman
Producător Executiv: Mioara Chițimia

Synopsis: Filmul prezintă povestea unui
bărbat care a pierdut totul iar acum are de
luat o decizie importantă.
Daria Chițimia – regizor
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Zâmbete
Scurt metraj documentar
Regie/Imagine:
Mihnea Aliciu
Licență Anul III, Regie de film
Sunet şi montaj: Petre Osman
Synopsis: Zâmbete este un scurt
documentar-portret în care este
surprinsă o zi din viaţa unui artist
stradal din centrul vechi al Bucureştiului. „Omul statuie” devine o figură recognoscibilă a
străzii Lipscani după ani întregi de activitate care i-au format o amplă perspectivă a
oamenilor cu care interacţionează zi de zi.
Mihnea Aliciu – regizor
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Privește Cerul
Scurt metraj ficțiune
Regie și Imagine: Zoran Simulov
Licență Anul III, Imagine de Film și TV
Montaj și Sunet: Roxana Bain
Gaffer: Adrian Bulgariu
Asistent Imagine: Roberto Stan
Producție: Adina Diana Savin,
Iasmina Simulov
Distribuția:
Ana-Maria Maier
Alin Popa
Synopsis: Este un film care vorbește despre poluarea naturii, o înfățișare stilizată a acestui
aspect universal cunoscut. Este o reprezentare a omului nonconformist care se sufocă în
societate datorită propriei evoluții tehnologice și care încearcă prin toate modalitățile să
respire și să trăiască din nou, întorcându-se la condiția originară, dezbrăcat de tot ce îl
definește a fi omul evoluat tehnologic și privește cerul.
Zoran Simulov
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Reflexii asupra reflexiilor
Scurt metraj documentar – eseu de artă
Imagine: Adrian Bulgaru
Anul III, Imagine de Film și TV
Regie: Adina Diana Savin
Scenariu: Adina Diana Savin,
Ioana Saracila
Imagine: Adrian Bulgariu
Gaffer: Zoran Simulov
Montaj și Sunet: Vlad Bobe
Priza Directă: Roxana Bain
Distribuţia:
Anghel Damian
Andrei Tudoran
Simona Dabija
Mariana Gavriciuc
Oana Zară
Alexandru Bordea

Synopsis:
Dacă deschid ochii și privesc înainte, și ea se uită
Dacă mă apropii, și ea vine
Dacă zâmbesc, îmi zâmbește înapoi
Dacă sunt trist, și ea este la fel
Dar dacă o ating, se distorsionează
Cine este în spatele reflexiei?
Adrian Bulgaru
Filmul a obținut premiul Nina Behar în cadrul
Festivalului Cinemaiubit.
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Juriile Galei Absolvenţilor UNATC 2016
ACTORIE (Licență)
Magda CATONE – actriță
Dragoș GALGOȚIU – regizor
Oana BORȘ – critic de teatru
ARTA ACTORULUI (Master)
Emilia DOBRIN – actriță
Cristi PUIU – regizor
Bobi PRICOP – regizor
REGIE TEATRU & SCENOGRAFIE (Licență)
Doina LEVINTZA – scenograf
Ion Bogdan LEFTER – critic literar
Alexandru MÂZGĂREANU – regizor
ARTA REGIZORULUI DE TEATRU & ARTA SCENOGRAFICĂ (Master)
Sanda MANU – regizor
Puiu ANTEMIR – scenograf
Monica ANDRONESCU – critic de teatru
PĂPUȘI – MARIONETE & TEATRU DE ANIMAȚIE (Licență/Master)
Brândușa Zaița SILVESTRU – actriță
Attila VIZAUER – regizor
Daria DIMIU – critic de teatru
COREGRAFIE & ARTĂ COREGRAFICĂ (Licență/Master)
Dumitru AVAKIAN – critic de artă
Irina IONESCU – teatrolog
Arcadie RUSU – coregraf
TEATROLOGIE – MANAGEMENT CULTURAL/JURNALISM TEATRAL (Licență)
TEATROLOGIE – MANAGEMENT ȘI MARKETING CULTURAL (Master)
Profesorii din Departamentul „Studii Teatrale”
DESIGN LUMINĂ ȘI SUNET(Master)
Profesorii specializării Design Lumină și Sunet
SCRIERE DRAMATICĂ (Master)
Profesorii specializării Scriere Dramatică
PEDAGOGIE TEATRALĂ (Master)
Profesorii specializării Pedagogie Teatrală
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Gala Absolvenţilor UNATC 2016 - Echipa de organizare
MASTER ANUL I - TEATROLOGIE – MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL
Director:
Director Executiv:
Comunicare:
Producţie:

Ioana CĂLIN
Cristina CONSTANTIN
Oana BOGZARU
Delia FLOREA

LICENȚĂ ANUL II - TEATROLOGIE – MANAGEMENT CULTURAL, JURNALISM TEATRAL
Protocol:

Alexandru NEAGU, Anca PÂRVU,
Mara SOCIANU, Alexandra ZAMFIRESCU
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Unchiul Vania
de A. P. Cehov
Master Anul II, Arta Actorului
Profesori coordonatori:
Prof. univ. dr. Tania Filip
Lect. univ. dr. Dana Rotaru
Light design: George Rotaru
Asistent Light design: Eranio Petrușka
Tehnician lumini: Ionuț Dumintrașcu
Sunet: Andreea Iacomiță
Recuziter: Eugen Bănică / Vasile Dascălu
Costume: Valentina Uță
Regizor tehnic: Dumitru Dumitrașcu
Distribuția:
Serebreakov Alexandr Vladimirovici – Cosmin
Vâjeu
Elena Andreevna – Cătălina Bălălău/Lia Gherman/Alma Boiangiu
Sofia Alexandrovna (Sonia) – Andreea Alexandrescu/Teodora Maria Filip/Lavinia Pele
Voinitkaia Maria Vasilievna – Cătălina Bălălău/Lavinia Pele
Voinițki Ivan Petrovici (Vania) – Lucian Rus/Florin Crăciun
Astrov Mihail Lvovici – Dani Achim/Marian Oltean
Teleghin Ilia Ilici – Dani Achim/Marian Oltean
Marina – Andreea Alexandrescu/Teodora Maria Filip
...Icebergul CEHOV...
...Atât de puțin se vede la suprafață, atât de simplu pare și deloc periculos... Atât de
ușor abordabil... și totuși, odată ce începi să te cufunzi în căutarea sensurilor, în descifrarea
paradoxurilor, în depistarea tuturor ascunzișurilor din spatele evidenței, te afunzi, te afunzi...
încercând sentimentul că nu vei detecta niciodată limita acestui abis... Și acest sentiment se
transformă într-o certitudine, la fel ca paradoxul lui Socrate… „știu că nu știu nimic”… Iar
ceea ce poate „omorî”, ceea ce este periculos cu adevărat, nu se zărește, nici măcar nu se
intuiește, ci rămâne în adâncuri.
Paradoxul este omniprezent în lumea cehoviană. Începând cu viața dramaturgului, pe
care o putem alcătui într-un puzzle vulnerabil, trecându-i în revistă scrisori, schițe, nuvele și
chiar piese, aflăm că, în cele din urmă nu am aflat mare lucru… Cu toate că evenimentele
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devin coerente, faptele devin grăitoare prin realism, personajele capătă contur uman, dincolo,
dedesubt, în profunzime nu poți decât cel mult alege: un drum, un alt drum… însă niciodată
nu vei ști dacă este drumul lui Cehov… Aceasta este marea tentație și marea provocare în
imersiunea lumii cehoviene! Asta a determinat demersul meu pedagogic de detectare și
conturare a universului cehovian, demers început în 2009 când am realizat, cu promoția de
master a acelui an, Pescărușul. A urmat Livada de vișini, din nou Pescărușul, apoi Unchiul
Vania… actuala promoție… Va veni și Ivanov, care este încă în faza de laborator a anului I
Master.
Unchiul Vania, proiectul anului II master 2016, este un exercițiu, calitate de altfel
marcată în subtitlu. Fiind până la urmă un examen de Arta Actorului, spectacolul ce se
prezintă în fața spectatorilor este o încercare de acordare, de armonizare a lumii cehoviene cu
demersul profesionist al fiecărui student actor… Căutarea propriilor vulnerabilități se
suprapune cu descoperirea personajelor… Lucrul în condițiile unei grupe responsabile,
mature, cu asumare la potențial maxim într-un parcurs concentrat, într-un susținut și
consistent proces de aflare a necunoscutelor, a făcut ca viața acestui spectacol, de fapt a
acestor trei spectacole (există trei distribuții), să fie intensă, să existe într-un continuu și
apreciat proces de dăruire către public, proces materializat în aplauze generoase de fiecare
dată. Meritul este al studenților-actori îndrăgostiți de Cehovși de Teatru…
prof. univ. dr. Tania FILIP
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Experiența unei întâlniri cu Anton Pavlovici Cehov este greu de cuprins în câteva
rânduri. Este întâlnirea cu viața însă și și întâlnirea asta copleșește prin adevărul profund al
relațiilor dintre personaje, care se dezvăluie pe măsură ce pătrunzi în adâncul lor. Este genul
de întâlnire care te marchează pe viață și lasă semne adânci în memoria afectivă a oricărui
actor. Ce șansă uriașă să poți avea o astfel de întâlnire, și nu oricum, ci într-un spectacol de
diplomă pe scena celei mai importante școli de teatru din țara ta, dincolo de care te așteaptă
TEATRUL profesionist cu capcanele, cu truda și chinul căutărilor, cu izbânzile lui, cu rănile
lui! TEATRUL la care am visat, TEATRUL drag, TEATRUL generos și neiertător… O șansă
căreia i se cuvine o adâncă reverență din parte-mi. În primul rând profesorilor mei, prof.
univ. dr. Tania Filip și lect. univ. dr. Dana Rotaru și nu în ultimul rând colegilor mei care miau acordat privilegiul de a le fi parteneră în căutarea personajelor mele și, de ce nu,și ale lor.
Desigur că atunci când am fost distribuită în Sonia, m-am bucurat. Dar nu a trecut
mult timp și m-a cuprins spaima. Oare voi putea să cuprind universul uman atât de
complicat al dragostei acestei femei simple, dar nobile tocmai prin felul în care iubește și știe
să-și transforme eșecul în victorie? Curajul ei, impetuozitatea adevărului din simțămintele ei
m-au ajutat să-mi depășesc propriile spaime, propria neîncredere. Cred că, în general cu un
rol te lupți. Te duci către el și el fuge și se ascunde, te amăgește, te atrage în capcane, se lasă
greu îmblânzit, ți se pare că-l
pierzi, pentru ca dintr-o dată,
într-o clipă să-ți apară în față, gata
să stea cu tine de vorbă la o cafea,
ca să cădeți la o înțelegere. Cu
Sonia a fost altfel! Ea a venit spre
mine, ea m-a găsit, ea m-a făcut
să mă deschid, ea mi-a deschis
fereastra posibilităților mele de
exprimare artistică, ea m-a aflat,
ca s-o descopăr, descoperindu-mă! Îți mulțumesc Sofia Alexandrovna că mi-ai arătat cum
trebuie iubiți și înțeleși oamenii în frumusețea lor de dincolo de urâtul zilei! Îți mulțumesc
Sofia Alexandrovna că ai avut răbdare cu Andreea Alexandrescu! Sonia mi-a transmis câte
ceva din smerenia ei nobilă pentru smerenia căutărilor mele în drumul către o actriță
profesionistă, dăruindu-mi încredere, răbdare și dragoste. Cum să înduri, dacă nu iubești?
Cât de mult aș vrea, draga mea Sonia, să nu te dezamăgesc nici de aici înainte!
Doamna prof. univ. dr. Tania Filip a știut să formeze o echipă, să strȃngă la un loc
oameni dedicaţi și harnici, oameni compatibili care să lucreze ȋmpreună și care să ducă cu
bucurie provocările acestor doi ani. A coordonat cu tact și dăruire parcursul nostru, ne-a
susţinut propunerile, ne-a temperat atunci când energia prea mare și orgoliul ni se punea dea curmezișul, ne-a ȋncurajat atunci cȃnd a simţit că ne-am pierdut ȋncrederea, ne-a ajutat să ne
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găsim drumul atunci cȃnd căutarile noastre păreau a fi în impas. I-a fost mereu alături, cu
atenţie și cu dorinţa de a ne ȋnţelege pe fiecare ȋn parte și de a lucra cu noi ȋn funcţie de
necesităţile nostre, doamna prof. univ. dr. Dana Rotaru.
O mare provocare, dar deopotrivă și o mare șansă pentru noi a fost că am lucrat pe
trei distribuţii. Timpul a fost, deci, ȋmparţit și limitat, ceea ce a necesitat din partea noastră o
mai mare atenţie și concentrare. Să ȋţi privești colegii lucrȃnd, să ai posibilitatea de a privi din
afară procesul de creație, ȋţi oferă șansa de a ȋnţelege mai profund indicaţiile și de a judeca
obiectiv logica acţiunilor și a situaţiilor. Să vezi cum, ȋn urma aceluiași proces, ȋn urma
acelorași indicaţii, trasee, jaloane, rolurile devin atȃt de diferite datorită amprentei personale
a fiecărui actor în parte, a fost deopotrivă interesant și ne-a motivat pe fiecare o dată în plus
să evoluăm și să nu ne oprim din căutare. Astfel, am reușit, prin muncă și determinare, să
avem premiera la ȋnceputul anului II de Master. Asta ne-a oferit ca răsplată, zecile de ȋntȃlniri
cu publicul prin care tot ce am descoperit și am cȃștigat pe parcursul repetiţiilor s-a
amplificat și spectacolul, deși același, a devenit un altul, mai puternic, mai plin de emoţie.
Între oameni, cei expuși, actorii și cei ascunși, spectatorii, se creează un schimb unic de
energie, de gȃnduri, de sentimente. Sunt doi parteneri care se pȃndesc, se tatonează,
comunică, se dăruiesc unul atuia pȃnă cȃnd ȋn cele din urmă devin un tot, spectacolul
irepetabil, unic, al unei seri care nu se va mai ȋntoarce niciodată.
Cred că spectacolul nostru a constituit o izbȃndă. Pentru asta le mulţumesc sincer
colegilor mei, profesorilor, oamenilor care au stat mereu, seară de seară, cu modestie,
nevăzuți, ȋn spatele nostru și care au făcut posibile aplauzele de la final.
Încununez cei cinci ani de școală cu un
rol de suflet, care cred că mi-a deschis poarta
spre maturizarea profesională, dar și cu
sufletul plin de emoţia despărţirii. Voi rămâne
totdeauna recunoscătoare pentru șansa de a fi
făcut parte dintr-un spectacol profesionist.
Și încă ceva! Pentru că mi-ai fost atât
de dragă, Sofia Alexandrovna! În serile când
vei cădea cu obrazul plecat pe genunchii
Unchiului Vania în finalul spectacolelor de pe
atâtea și atâtea scene ale lumii în care ai să-ți
joci povestea de acum înainte, roagă-l pe
Domnul Anton Pavlovici Cehov să nu mă uite
și să-mi mai ofere bucuria întâlnirii cu
fascinanta lui umanitate!
Andreea Alexandrescu – Sonia
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Le sunt recunoscătoare doamnelor profesoare pentru încrederea pe care mi-au
acordat-o în ce priveşte distribuirea mea în rolul Elenei Andreevna. Repetiţiile au fost o a
doua şcoală şi o nouă şansă de a-mi clarifica procesul de creaţie al personajului. În acelaşi
timp am reuşit să asimilez noi experienţe pe scenă din lucrul cu colegii. Elena Andreevna
oferă o partitură generoasă, schimbând tempo-ul şi dinamica vieţii sale interioare de la o
scenă la alta, deşi rareori permite să se vadă acest clocot care este ascuns sub capacul unei
aparente plictiseli. La fiecare reprezentaţie a spectacolului descopăr noi nuanţe ale Elenei
Andreevna – la femme qui a voulu.
Alma Nicole Boiangiu – Elena Andreevna
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Ce formidabilă harababură!
de Eugen Ionesco
Master Anul II, Arta Actorului
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Gelu Colceag
asist. univ. dr. Vlad Logigan
Scenografie și costume: Ioana Colceag
Light design: George Rotaru
Sunet: Andreea Iacomiță
Regizor tehnic:Mitu Dumitrașcu
Tehnician lumini: Ionuț Dumitrașcu
Mașinist: Eugen Bănică
Costumieră: Valentina Uță
Croitorie: Mariana Crișan
Recuziter: Vasile Dascălu
Electrician: Marian Barbu
Distribuția:
Domnul – Vald Benescu
Proprietăreasa – Lavinia Pele/Ana-Maria Turcu
Doamna cu cățelul – Ada Galeș/Lia Sinchievici
Soțul – Andreea Lucaci/Mădălina Gheorghiță
Rusul alb – Adrian Loghin
Portăreasa – Corina Ivanov
Patroana – Ana-Maria Turcu
Jaques – Tudor Morar
Ramboul – Adrian Loghin
Lucienne – Simona Maican
Agnes – Lavinia Pele
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„Ce formidabilă harababură! Ce
formidabil bordel!” spune Ionesco la
finalul textului cu același nume,
încercând să resublinieze nebunia și
absurdul care, în timpurile noastre,
s-au împletit parcă prea mult cu
viețile
noastre
cotidiene.
Ce
formidabilă harababură! este, în
contextul studiilor prezente în aria
de cercetare a ciclului masteral, un
tărâm minunat de încercare și
căutare actoricească. Probabil cea
mai grea piatră de încercare este
aceea de a evita un joc absurd și de a crea situații din care absurdul, ca și în viată, să reiasă
mai degrabă decât să fie jucat. Acest lucru cere de obicei o cantitate dublă de studiu și muncă,
deoarece textele care aparțin ca gen teatrului absurdului, nu lasă să se întrevadă la fel de clar
ca în cazul textelor de gen realist-psihologic atâtea informații clare și logice. Dar (!) logica și
realismul trebuie căutate și găsite, chiar dacă textele absurdului sunt poate mai încifrate sau
mai lipsite de limpezimile textelor realiste. Marea încercare a fost, prin urmare, căutarea (și
găsirea) logicii, împletirea acesteia cu situații realist-psihologice, pentru a putea facilita
absurdului posibilitatea să reiasă, în loc să fie enunțat în mod direct sau jucat explicat, așa cum
limbajul de scenă mai preferă să
numească asta.
O altă încercare la abordarea
acestui text o constituie faptul că acesta,
spre deosebire de multe texte ionesciene,
este scris în chei literare diferite, cititorul
putând cu ușurință observa că diferite
acte din această piesă cer din scriitură
chei diferite de joc. Pentru a rămâne în
aria studiului propus ca scop la studiul
masteral, am încercat o uniformizare a
acestor chei, căutarea unui numitor
comun. Acesta a fost găsit în împletirea
amintită mai sus, aceea a logicii și nevoii
acesteia de a exista, a împletirii ei cu
situații actoricești realiste, concrete, ca
apoi chiar această împletire să ofere
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ocazia unei broderii de întâmplări, situații, acțiuni etc. absurde. Asezonarea acestui rezultat,
în sens teatral, cu umor și în aceeași măsură cu dramă sau suferință, face parte din normalul
vieții și, în cele mai multe cazuri, această opțiune a potentat materialul teatral studiat, oferind
permanent nebănuite căi de urmat și soluții actoricești de testat.
asist. univ. drd. Vlad LOGIGAN
Când
am
pus
prima oară mâna pe textul
ăsta, am început să ne
simțim prost că nu îl știam
deja.
Ionesco
este
întotdeauna o revelație.
Pentru grupul nostru a
fost un privilegiu ocazia
de a-l juca în cadrul școlii.
A fost un studiu ce a
culminat cu un spectacol.
Un studiu lung, de
aproximativ un an de zile,
cu perioade lungi de
pauză între repetiții (cu
vacanțe școlare, nepotriviri de program, nimic nou...), și momente intense de panică pe
măsură ce se apropia data premierei (iar, nimic nou).
Harababura, cum îi spunem noi, este un proiect curajos și generos. Vorbesc din
punctul meu de vedere când spun că absurdul din acest spectacol este înfățișat prin nevoia
oamenilor de absurd, deci, într-un sens, de extra-ordinar ca formă de manifestare a libertății.
Personajele lui Ionesco, ca și noi de multe ori, caută oglinzi în exterior pentru a se recunoaște
pe sine. Beranger este această oglindă în lumea ficțională a dramaturgului. Faptul că nu
vorbește face ca fiecare cuvânt care îi este adresat să se întoarcă la emițător ca un bumerang.
Din sală, spectatorul face și el traseul personajului activ odată cu actorul, păstrându-și în
același timp un reper fix de „normalitate” în ascultarea pasivă a lui Beranger. Proprietăreasa,
doamna cu cățelul, soțul, Lucienne, Jaques, Agnes, rusul alb și chiar și portăreasa, se
adresează, de fapt, propriului sine. Tragedia lor, tradusă în comedie pentru spectatoriimartori ai evenimentului, este că ei nu pot conștientiza acest lucru. Și asta pare mai degrabă a
fi un realism dur. Totul devine lipsit de sens, orice ambiție extraordinară a omului ajunge să
fie sub ambiția unei furnici de a căra o firimitură de 10 ori greutatea ei.
Harababura îți arată o lume în care oamenii sunt prea ocupați să alerge după visefantomă și idealuri-concept ca să mai trăiască. Ionesco surpinde întreaga omenire în cursa
nebună de a ajunge Prima Nicăieri. Comedia tipică scrierilor sale se naște din faptul că el,
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autorul, care nu se vrea a fi un creator, ci un observator, nu judecă. El lasă asta la latitudinea
publicului. În acest fel, există întotdeauna „spațiu” în lumea pieselor sale, un spațiu care
echivalează cu libertatea. Probabil, chiar și fără să ne dăm seama, acesta este adevăratul motiv
pentru care îl iubim pe Eugen Ionesco.
Andreea Lucaci – Soțul
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Trei (3) farse cu Pantalone
de Eugen Ionesco
Master Anul II, Arta Actorului
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Mihai Sandu Gruia
drd. Radu Crăciun, drd. Ștefan Lupu
Coregrafia: lect. univ. dr. Roxana Colceag
Scenografia: Andreea Diana Nistor
Sound & Light design: Eranio Petrușka
Muzica: Filip Mureșan, Cristian Horia
Regizor tehnic: Mitu Dumitrașcu
Operatori lumini și sunet: George Rotaru,
Ionuț Dumitrașcu
Mașinist: Eugen Bănică
Costumiere: Valentina Uță, Mariana Tisăianu
Recuziter: Vasile Dascălu
Croitorie: Mariana Crișan
Electrician: Marian Barbu
Distribuția:
Andreea Alexandrescu
Costi Apostol
Vlad Benescu
Florin Crăciun
Andreea Lucaci
Ana Maria Turcu
Simona Maican
Tudor Morar
Nicoleta Marica
Marian Olteanu

Trei farse cu Pantalone – o piesă în spiritul și nu în litera
Commediei dell’Arte. Nu e într-un stil anume, sau mai bine zis,
am putea inventa un stil pentru ea. E mult de spus – ce
înseamnă Commedia dell’Arte, ce ar trebui să însemne, ce cred
despre ea cei care n-au văzut decât încercări amatoricești,
imitații decolorate de Commedia dell’Arte și cred că știu despre ce
e vorba, sau n-au văzut deloc și sunt deja experți… dar, să
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trecem peste aceste lucruri. Important este
felul în care un astfel de demers determină
studentul să se desprindă de forma moartă a
unui text prăfuit și să existe aici și acum, fără
să reconstituie mereu și mereu ceea ce a
construit la repetiții… sau, altfel spus, să
facă trecerea de la actorul interpret la actorul
creator… dar și aici sunt foarte multe de
spus. Până la urmă, verdictul final îl dă
publicul, iar reacțiile lui sunt cele care dau
nota! Dacă vedeți starea de spirit a celor care
ies de la acest spectacol, nu veți mai simți
nevoia niciunei cronici!
prof. univ. dr. Mihai SANDU GRUIA

Trei (3) Farse cu Pantalone – Călătoria noii comedii spre postmodernism
CONTEXT
„il n'y a pas de hors-texte1”
Mult discutatul citat din „Despre Gramatologie” al lui Derrida este foarte util pentru
deslușirea procesului specific în care acest spectacol a fost creat. Bref, o traducere posibilă,
care urmărește mai degrabă precizia conceptuală, refuzând orice concesie adusă stilului ar fi:
nu există un „în-afara con-textului”. Voi trece peste uriașa
dezbatere a acestei ipoteze, citată oricum incomplet și mai
degrabă pentru a servi unor scopuri care sunt secundare
teoriei cunoașterii de sorginte post-modernă, și o voi folosi
ca paradigmă.
Dacă nu există nimic în afara contextului, nu ne
rămâne decât să plasăm procesul care a adus la viață acest
spectacol în niște coordonate cât se poate de precise. Cu alte
cuvinte, stabilirea unui grafic în care acest spectacol se
încadrează. Astfel, a doua parte a titlului acestui articol
vorbește despre o călătorie conceptuală: noua comedie spre
narațiunea tipică postmodernismului. Este momentul să
clarificăm, cât de cât, în limita spațiului, a receptivității
cititorului și a abilității autorului, aceste două concepte.
1Derrida,

Jacques, De la Grammatologie, Editions Minuit, Paris, 1967
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Noua comedie, în franceză „la comédie nouvelle” a fost proiectul început, visat, dar
niciodată finalizat al unuia dintre cei mai influenți creatori de teatru al secolului trecut. Poate
la fel de influent ca și Stanislavski, pe care l-a cunoscut și admirat. Este vorba despre Jacques
Copeau. Acesta avea în vedere și a adus pe scenă un tip de teatru pe care el l-a numit „teatru
dezgolit”. Un precursor mult avant la lettre al spațiului gol al lui Brook sau al teatrului sărac al
lui Grotowski. O arhitectură scenică unde se putea plasa orice context, focusul fiind pus pe
actor. Iar Copeau urmărea formarea unui nou tip de actor, actorul-poet. Poet în concepția
antichității grecești a acestei funcții sociale, adică: un artist implicat care exprimă puncte de
vedere morale, spirituale și sociale valabile. Spre deosebire de Craig, a cărui miză a fost
întotdeauna teatrul (cu „t” mare), miza lui Copeau, așa cum chiar el însuși a verbalizat-o, a
fost actorul și educarea lui. Referindu-se la celebra sentință a Eleonorei Duse „nu vom putea
salva Teatrul până ce nu-l vom omorî și pe cel din urmă actor”, Copeau a răspuns: și după
ce-l vom fi omorât și pe cel din urmă actor, ce ne va mai rămâne de făcut? Copeau căuta să
urce pe scenă poetul într-o vreme în care scena aparținea starurilor. Iar Duse și Craig vorbeau
ca staruri ale teatrului, nu ca vizionari ai lui, așa cum pretindeau a fi.

Revenind la conceptul de actor-poet al lui Copeau și la triada spiritual-moral-social,
observăm că sunt necesare trei competențe ale acestui tip de „narator”, pe care Jean-François
Lyotard în „Condiția Postmodernă” le denumește astfel: savoire dire (pentru dimensiunea
spirituală – unde actorul-poet este profet), savoir faire (pentru dimensiunea morală – unde
actorul stăpânește, nu este stăpânit de atitudini comportamentale) și savoir ecouter (pentru
dimensiunea socială, unde actorul se pune într-o stare de receptivitate față de semenii săi,
căutând să-i facă auziți pe cei ce nu se pot face auziți în fața celor ce aud). Aceste trei savoir200
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uri sunt condiții sine qua non ale naratorului în postmodernism, în conformitate cu gânditorul
francez.
Legitimitatea celui care se instanțiază în narator, sau în „actor-poet” este dată de
faptul că el s-a confruntat cu povestea pe care o are de spus. Astfel, printr-o analogie care
încearcă să definească auto-reflexivitatea, condiție necesară și suficientă a narațiunii în
postmodernism, Lyotard vorbește despre transferul ritualic al miturilor în comunitatea
cashinahua. Astfel, povestea începe de regulă cu o foarte frustă formulă-tip de autoreflexivitate: „aceasta este povestea lui X așa cum a spus-o Z” și se încheie cu „cel ce v-a
povestit povestea lui X am fost eu, Y, după cum mi-a fost relatată de Z2”, legitimând astfel
auditoriul să spună mai departe această poveste prin transferul auto-reflexivității ca model
narativ.
Această introducere, poate pe alocuri prea rigidă, este foarte necesară pentru
descrierea contextului cultural în care s-a petrecut procesul de creație al spectacolului. Noi
suntem acum în plin postmodernism, la capătul călătoriei deja, și refacem, în felul nostru și
așa cum l-am înțeles, traseul început de Copeau spre noua comedie.
Dansatorul
și
gimnastul trebuie să devină
poeți, iar poeții trebuie să
devină dansatori și gimnaști,
spune un discipol al lui
Copeau, Ettiene Decroux. Iar
dacă poetul a existat pe scenă
în această lungă călătorie a
teatrului,
atunci
acel
moment
trebuie
să
recunoaștem că a aparținut
comediei dell’ arte, deoarece
actorii jucau urmărind nu un
subiect, ci o temă. Toate marile spectacole au fost producții, nu piese, iar marea dramaturgie
urmează și ea acest drum, de la Shakespeare, până la Cehov și terminând (cel puțin la
momentul T prim al contemporaneității imediate) cu producțiile trupei The Wooster Group.
Diferența este una stilistică. Principiul este același. Marea dramaturgie urmărește, într-un
colectiv, dezvoltarea unei teme, nu a unui subiect. Aceasta a fost și ipoteza de lucru a acestui
exercițiu.
Un reproș adus de „puriștii genului” în ceea ce privește studiul asupra acestui gen de
teatru în școala de teatru bucureșteană este legat de formă și nu de conținut, și se
2Lyotard,

Jean-François, Condiția Postmodernă – Raport asupra cunoașterii, traducere și cuvânt înainte de
Ciprian Mihali, Idea Design & Print Editură, Cluj, 2003, p. 41
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materializează lingvistic de regulă în construcții de tipul categoric: „Aceasta nu este
commedia” sau ceva mai moderat: „Da, se ia commedia ca punct de plecare”. O întrebare
legitimă ar fi: Bine, dar atunci ce este commedia? Și cum ajungi la nucleul dur al commediei dell’
arte?
În teatru, la fel ca în orice domeniu, este recomandat să te ferești de fanatisme și
experiența ne arată că și textele sacre sunt supuse interpretării. În termeni de eficiență, cea
mai bună metodă de a realiza încarnarea conceptului de actor-poet, dacă e să credităm
cercetarea în domeniu a lui Copeau, este în primul rând formarea unei comunități. O condiție
necesară: oamenii lucrând împreună, trăind împreună și jucându-se împreună. Și peste acest
plan se suprapune un altul ca o condiție suficientă: oameni care să creeze împreună, să
inventeze împreună o producție teatrală, un spectacol.
Acesta a fost în contextul nașterii acestui spectacol pasul preliminar. Crearea unei
trupe de actori care să vină în întâmpinarea scopului propus, iar mai apoi trasarea unei
verticale, o decizie riscantă și delicată. Concret, documentarea și informația venea deja filtrată
în urma experienței coordonatorului și a asistenților de proiect, urmărind descoperirea unei
metode care să nu limiteze inițiativa actorului/actorilor din cauza supra-solicitării
informaționale. În plus, comunitatea se unește în cercetarea unei idei comune, urmând o
liniaritate verticală „de sus în jos” și nu o orizontalitate imprecisă, care de multe ori ascunde
o pregătire superficială sub masca libertății. Iar filtrele cercetării urmăreau respectarea
criteriilor
comunității
enumerate mai sus:
lucrul împreună sub
cupola unei idei, jocul în
spațiul unui concept
comun,
invenția
și
creația într-un context
comun. Crearea, cu alte
cuvinte a unui limbaj cu
o gramatică ale cărei
reguli
și
excepții
(subtilități) le aflam pe
măsură ce povestea
avansa.
Punctul de plecare a fost o temă, un loc comun al comediei: ridendo castigat mores (râsul
bicuiește maniera de a…), iar povestea urmărea în linii mari momente de forță din câteva
piese de comedie a căror alegere cred că a fost influențată mai degrabă de afinități elective
decât de o motivație supra-obiectivă. Astfel, piesele de la care pleacă narațiunea sunt, în
ordinea în care ele apar în spectacol: în actul I – Tragica poveste a Doctorului Faust de
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Cristopher Marlowe, care s-a împletit cu o temă meschină din Aulularia de Plaut; în actul al
II-lea tema din Vicleniile lui Scapin se împletește cu episoade disparate și mai degrabăinspirate
din Gargantua și Pantagruel al lui Rabelais, iar actul al III-lea se bazează vag pe libretul operei
„Il Mondo della Luna” scris de Carlo Goldoni pentru muzica lui Baldasare Gallupi, cu ocazia
Carnavalului venețian din 1750.
Legitimitatea narațiunii noastre este dată tocmai de faptul că noi cunoaștem sau, în
termenii lui Derrida, am fost expuși în mod direct acestor narațiuni, iar felul în care le
spunem urmează întocmai criteriul auto-reflexivității, atât de specific post-modernismului.
Un teatru „dezgolit”, – decorul constă din 5 paravane și o cutie care joacă diverse roluri în
călătoria inter-textuală propusă – și extrem de personal, în căutarea redării cât mai exacte și
oneste a inerentelor tensiuni care au loc în timpul în care această comunitate care inventează
și crează spectacolul se inventează la rândul ei și se crează. O generare a unui context care la
rândul lui modelează creatorii lui.
Auto-reflexivitatea 1:1 a suferit anumite deformări, de teama intruziunii în comedie a
inside-jokes, care, în ciuda faptului că pot părea niște soluții ingenios de simple, nu sunt nimic
altceva decât niște măști simpliste, niște scheme de eludare a însăși esenței supuse
demersului comic: complexele mecanisme și maniere
de a fi în lume generatoare de excese grotești. Ori, dacă
există inside jokes, acestea pot fi doar în contextul
referențialității spectacolului. Orice auto-reflexivitate
este și trebuie să fie doar contextuală, altminteri nu are
nicio valoare în oferta narativă. Astfel, fiecare actor și-a
construit un alter-ego „înstrăinat” care îmbrăca masca
tipului fix, transferând astfel terapeutic anumite
devieri comportamentale. Așa cum afirmă Kayser
Wolfgang, Das Grotesque ist die enfremdete Welt. Es ist
unsere Welt die sich verwandelt war3. Cu alte cuvinte,
acest tip de dezvăluire nu poate fi făcut fără
intermediere, fără o detașare prealabilă, deoarece
intimitatea
dezvăluirii
sinelui
este
deseori
incontrolabilă. Iar unitatea se realizează printr-un
proces continu de diversificare, într-o progresie
infinită. Dar, cum dezechilibrele personale nu unesc, ci
dezbină, afirmarea ego-ului nu poate avea loc decât în
contextul în care actorul, cel din cadrul narațiunii, își
afirmă ego-ul.
este lumea înstrăinată. Este Lumea noastră care a căpătat o altă înfățișare. Kayser, Wolfgang, Das
Groteske – Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung, Oldenburg & Hamburg, 1957, p. 198-199
3Grotescul
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Louis Jouvet, discipol al lui Copeau, și cel care i-a fost alături în călătoria spre
descoperirea noii comedii, spune în cartea sa Le Comédien désincarné că, pentru a face teatru,
trebuie să te saturi de Sine. Mai mult, el afirmă că în mod fundamental arta actorului se
bazează pe sentimentul că nu îți ești destul ție. Conform unui tratat din 1906, „Psihopații pe
scenă”, tratat editat în 1942, Freud afirmă că teatrul reprezintă pentru adulți ceea ce jocul
reprezintă pentru copii. El nefiind nimic mai mult decât un context în care adultului i se
permite să se joace, fără riscuri, de-a eroul. Despre spectator Freud are o părere și mai
proastă. Conform acestuia, spectatorul este unul care „trăiește puțin, care are sentimentul că
este un amărât căruia nimic bun nu i se poate întâmpla”, în timp ce „actorul își satisface
dorințele de grandoare și putere, identificându-se fără riscuri cu personajul dramatic”. Ar fi
fost de-a dreptul deprimant dacă Jouvet, știind de existența acestui tratat nu ar fi intrat într-o
polemică fructuoasă cu Freud. Căci, afirmă el, dacă „omul are un suflet mai mare decât
propria-i viață”, atunci „și personajul aparține unei lumi care este tot atât de mare ca și
sufletul”. Traducerea trivială a lui Freud asupra actului teatral primește prin Jouvet suflul
poeziei. Cât despre analogia cu jocul copiilor, cred că Freud este mai degrabă dispus să tragă
o concluzie bombastică, în logica narativă a advertisement-ului ideologic, mai degrabă decât să
deschidă o dezbatere cu o miză reală asupra jocului.
Johan Huizinga spune despre joc că este în primul rând și mai presus de toate „o
acțiune liberă4”. Jocul „la comandă” nu mai este joc, ci poate fi cel mult considerat redarea
obligatorie a unui joc. Așadar, jocul este o acțiune liberă. Mai mult, în jocurile copiilor, așa
cum tot Huizinga observă, aceștia cunosc un grad de exaltare care îi duce foarte aproape de
convingerea că „este-într-adevăr5”, ceea ce duce la îndepărtarea, deși nu ruperea totală de
lumea așa-zis reală. În spectacolul nostru, declarat din capul locului ca farsă, reprezentația are
loc în spații de joc clar delimitate în cadrul celor trei povești, într-o atmosferă de veselie și
libertate. De dragul jocului, adică a acțiunii libere, dezvăluirea a fost acoperită cu o cupolă
invizibilă, dar accesibilă sufletului o „lume proprie”, alta decât cea a noastră și cu o
valabilitale vremelnică care este semnalată prin auto-reflexivitate. Totuși, calitatea intrinsecă
a acestor tipuri de narațiuni, paradoxal, (deoarece în aparență ele subminează structura
narativă clasică), este aceea că, după încheierea lor, efectul radiază asupra lumii noastre
printr-un soi de transfer empatic al lucidității. Evenimentul are loc nu doar ca „desfășurare”,
ci ca identificare. Auto-referențialitatea produce efectul dezvăluirii personale care este
întruchipat în acțiune. Funcția lui nu este numai să imite asemeni naturii, ci să confere sau să
aibă o participare directă, deși, paradoxal, ea ni se prezintă, la propriu, ascunsă sub măști. Dar

4Huizinga,

Johan, Homo ludens, traducere din olandeză de H.R. Radian, prefață și notă bibliografică de
Gabriel Liiceanu, București, Humanitas, 2012, p. 47
5Idem, p. 56
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ea funcționează doar ca „helping the action out6”. Actorului îi este facilitată dezvăluirea
personală cât mai conformă cu adevărul personal de sub adăpostul măștii.
Ideea fixă a demersului nostru a fost aceea de a povesti, cât mai cinstit cu putință,
întocmai căutarea noastră de a face o piesă de teatru pentru Actorul-Poet, urmând fazelecheie ale procesului respectiv, codificate scenic „în spiritul, și nu în litera” commediei dell’
arte. Singurele concesii făcute au fost cele cerute de o coerență a întregului. O piesă în care
este vorba deci despre proces. Lucrând, am redescoperit afirmația lui Ion Cojar, via Viola
Spolin: ceea ce este esențial pentru devenirea actorului este procesul acestuia, nu succesul lui.
La fel și aici, în această poveste a căutării, procesul are succes. Spectacolul va fi viu câtă
vreme căutarea reală nu va fi abandonată, iar căutarea nu va fi abandonată deoarece orice
descoperire, paradoxal, este urmată de o căutare. Găselnițele facile sunt incompatibile cu
imersiunea în apele adânci ale sinelui.
Astfel, împrumutând tehnici din Butoh, din metoda de actorie a lui Tadashi Suzuki –
probabil cea mai populară și răspândită metodă a artei teatrale astăzi, metodă ce preia
elemente fundamentale și din experiența acumulată și sintetizată de Barba prin intermediul a
doi mari animatori de teatru ai secolului al XX-lea, Grotowski și Decroux, pe de o parte, și
Ariane Mnouchkine, via Lecoq și Yoshi Oida, pe de altă parte, vorbind despre corporalitate și
corpul-poetic, și trecând prin calitățile mișcării – am descoperit împreună, în comunitatea
creată o metodă care transgresează un anumit gen de pregătire (este vorba de împărțirea
academică a specializărilor) și se îndreaptă către una gata să includă pluri-disciplinaritatea
îndreptată către eficiență și performativitate, adică privind spre viitor, mai degrabă decât spre
rigurosul scolasticism al „categoriilor”, specific Evului Mediu, pe care nu-mi este rușine să
afirm că l-am sacrificat în proces fără nici un regret.
drd. Radu CRĂCIUN

6Idem,

p. 57
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Un exerciţiu de Brecht
după Opera de trei parale de Bertold Brecht
Master Anul II, Arta Actorului
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Valeria Sitaru
Coregrafia:
lect. univ. dr. Roxana Colceag
Pregătire vocală: Nadia Trohin
Orchestrație și concept muzical: Mihai
Moș, Monica Ciută, Călin Grigoriu
Scenografie: Diana Moțea,
Çilem Türköz
Light design: George Rotaru
Regizor tehnic: Mitu Dumitrașcu
Operator lumini: Ionuț Dumitrașcu
Operator sunet: Andreea Iacomiță
Costumieră: Valentina Uță
Recuziteri: Eugen Bănică, Vasile Dascălu
Croitorie: Mariana Crișan
Distribuția:
Mackie Șiș– Răzvan Bănică
Polly – Corina Ivanov/Călina Epuran
Brown– Cosmin Vîjeu/Răzvan Răduță
Lucy – Lia Gherman/Lia Sinchevici/Anca Markos
Preotul – Lucian Rus
Hoți – Mihai Mitrea, Iulian Burciu
Mr. Peachum – Răzvan Răduță/Cosmin Vîjeu
Mdm Peachum – Adela Bengescu/Mădălina Oprescu
Jenny – Alma Nicole/Nicoleta Marica
Matthias/Filch – Adrian Loghin/Danni Ionescu
Cocote – Maria Teodora Filip, Mădălina Gheorghiță, Theodora Sandu, Oana Marcu, AnaMaria Pop, Ana-Maria Ivan, Iulia Poptean, Geo Vișan
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Experiența „brechtiană”
a fost cu siguranță una dintre
cele mai valoroase din cadrul
masterului în arta actorului.
Citind însemnările lui Brecht
despre propria lui metodă și
importanța acesteia în teatrul
zilelor noastre (Scrieri despre
teatru), am înțeles ce înseamnă
detașarea de personaj și
expunerea lui ca pe o
marionetă, un prototip uman
(mai degrabă, decât personaj în
sine, individual), iar lucrul la el
în Un exercițiu de Brecht, care a
fost în sine o sintetizare a
metodei
(aproape
inconștientă), aplicând povestea și personajele/ situațiile/prototipurile din piesă. Opera de 3
parale a reușit să mă facă să înțeleg cum se poate lucra, gândi și aplica propriile intenții în
metoda propusă de autor.
Acest lucru mi-a îmbogățit atât imaginația, cât mi-a încununat și experiența de până
acum, scoțând la iveală unul dintre cele mai importante ingrediente pentru care am venit la
master: percepția și însumarea
transparentă
a
personajului,
îmbrățișarea lui și detașarea de el,
astfel încât să reușesc să-i controlez
cât mai bine trăirile și să scot în
evidență importanța lui și mesajul cu
care vine în povestea adusă în față
spectatorului.
Am reușit lucrul acesta,
desigur, nu fără ajutorul prof. univ.
dr. Valeria Sitaru, care intuitiv ne-a
distribuit în personajele care ar fi
atât o plăcere, cât și o provocare de a
fi jucate pentru noi. Lucrul cu
dumneaei a fost și un război cu
proprii demoni, în care învingătorul
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trebuia să înțeleagă cu adevărat menirea personajului pe care îl joacă, și, deopotrivă rolul său,
ca actor, în teatru. Iar faptul că elementele de musical sunt intercalate ca să susțină mesajul
piesei a reușit să dezvolte noi tehnici în lucrul cu personajul, cu multitudinea nuanțelor
oferite de Brecht și filtrarea lor prin propria percepție.
În final, pot să adaug doar că Un exercițiu de Brecht, această sintetizare la nivel de
școală/laborator a Operei de 3 parale de Bertolt Brecht, este o semnătură vie a creativității și
înțelegerii însumate de noi după doi ani de master în cadrul U.N.A.T.C, iar pentru mine,
personajele Lucy și Jenny pe care le-am interpretat, alături de personajul din cor, rămân două
figuri importante care se alătură cu multă demnitate și speranță celorlalte personaje
interpretate până acum.
Lia Sinchevici
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Conu’ Leonida
de I.L. Caragiale
Master Anul II, Arta Actorului
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Radu Gabriel
Sound & Light design: George Rotaru,
Ionuț Dumitrașcu, Andreea Iacomiță
Regizor tehnic: Andreea Iacomiță,
Mitu Dumitrașcu
Mașinist: Eugen Bănică
Costumiere: Valentina Uță, Mariana Tisăianu
Recuziter: Vasile Dascălu
Croitorie: Mariana Crișan
Electrician: Marian Barbu
Distribuția:
Leonida – Răzvan Răduță
Efimița – Mădălina Oprescu
Safta – Nicoleta Marica/Călina Epuran
Caragiale a știu ce a știu când a scris Conu’ Leonida față cu reacțiunea. Scurt și la obiect,
nici prea mult, nici prea puțin deși, uneori, repetând la spectacol parcă îmi doream să nu se
termine așa repede, farsa povestește exact veșnicul caracter uman pus într-o situație serioasă
de tot râsul.
După cum se știe, cel mai greu lucru în teatru este să faci lucrurile simple să pară...
simple. Conu’ este o piesă specială pentru că nu ai timp să te așezi, să tragi aer în piept, să
greșești. Totul este de cursă lungă, sau cum spune Radu Gabriel, „se joacă pe lung” și e
riscant ca o cursă de Fomula 1. Odată ce te-ai angrenat în asta nu mai e loc să dai inapoi, iar
orice deraiere sau nesiguranță se simte.
Onestitatea personajelor este covârșitoare, iar ca actriță, asta este cel mai greu de
dobândit. Țin minte că lucrând la Efimița am încercat cât mai mult s-o fac la început foarte
umană, om normal care vrea să doarmă trezit în toiul nopții. Toate acestea pentru a ajunge,
treptat, într-o stare de paroxism pe care nici ea să nu o mai înțeleagă. Comicul vine din
sinceritate și normalitatea care ajunge la absurd pentru că toate lucrurile noaptea par
exagerate, monstruoase.
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Radu Gabriel, coordonatorul
acestui proiect, ne-a făcut prin lucrul la
Conu’ să înțelegem altfel umorul și
situația comică, cel putin din această
piesă și am reușit să punem toate
întâmplările și acțiunile din spectacol
sub semnul unui vis continuu jonglat
între Leonida și Efimița. Rezolvarea
finalului, adica intrarea Saftei, duce cel
mai bine spectacolul în zona aceea.
Safta reinstaurează normalul de la
început. Farsa scrisă de Caragiale este
o farsă și în felul cum este construit
spectacolul.
Din punctul meu de vedere,
Efimița este cel mai solicitant rol avut până acum. Deși spectacolul ține doar jumătate de oră,
timpul este dublat de necesitatea prezenței noastre acolo 200%, prin simplu fapt că doar două
personaje trebuie să susțină de la început până la final întreaga fandacsie. Așa cum am spus
mai devreme, timpul este singura noastră limitare, iar acesta fiind atât de scurt, totul trebuie
jucat din plin de la început până la final.
Așadar, nu pot decât să
spun că întregul lucru de trei
luni jumătate la spectacol a
fost una dintre experiențele
cele mai folositoare pentru
formarea mea. Am învățat
că„până îți iese, nu-ți iese”
(Radu Gabriel) și că lucrurile
bune se fac cu răbdare și
deschidere către greșeli. Nimic
nu mai e la fel după ce am
avut această experiență, cel
puțin felul în care percep
lucrul pe text și cum se stoarce
tot dintr-o situație comică.
Mădălina Oprescu – Efimița
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Martiri
de Marius von Mayenburg
traducere Elise Wilk
Master Anul II, Regie Teatru
Coordonatori: prof. univ. dr. Alexa Visarion
conf. univ. dr. Felix Alexa
Coordonator Arta scenografului:
prof. asoc. Nina Brumușilă
Regie: Irina Crăiţă-Mândră
Scenografie: Sabina Veşteman
si Bianca Veşteman
Sound&Light Design: Octavian Diaconescu
Animaţie&Grafică: The Zeind Studios
Execuţie decor: Kunst Atelier
Fotografii: Adi Bulboacă
Distribuția:
Nicholas Caţianis
Cătălina Bălălău
Voicu Aaniţei
Silvana Negruţiu
Lavinia Pele
Andreea Şovan
Andrei Seuşan
Alexandru Beteringhe
Deşi e un „răsfăţat” al teatrelor din întreaga lume, dramaturgul contemporan Marius
von Mayenburg nu este unul „la îndemână”. Nici a regizorilor, nici a publicurilor. Dramele
sale sociale postmoderne, adesea comedii negre, atacă şi disecă probleme pe care alţi colegi
de generaţie nu şi le-asumă până la capăt. Cu umor şi responsabilitate germană. Doar
spiritele open-minded se pot apropia - din interiorul piesei şi exteriorul spectacolului - de
creaţia sa.
Este şi cazul tinerei regizoare Irina Crăiţă-Mândră, care dezvăluie încă de pe-acum o
personalitate artistică echilibrată - amestec armonios de „rebeliune” şi „modă veche”.
Alegerea piesei „Martiri” pentru spectacolul ei de disertaţie este un act curajos, iar
apropierea de comicul aparte al dramaturgului se face matematic. Situaţiile sunt bine
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conturate, replicile corect punctate, dovedind un simţ special, iar cele opt personaje au parte
de tratament regizoral egal, indiferent de importanţa partiturii în economia textului. Într-o
vreme în care imaginea şi tehnologia tind să sufoce producţiile teatrale, atenţia pe care Irina
Crăiţă-Mândră o acordă lucrului riguros cu actorii este meritorie, ca o reîntoarcere la „bunele
obiceiuri”.
conf. univ. dr. Maria Zărnescu – critic de teatru
Martir, martiri
Trăim vremuri năucitoare şi perfide în care valorile şi credinţele noastre – de orice fel
ar fi ele – par golite de sens şi incapabile să ne ofere încrederea într-o lume sigură, dreaptă.
Senzaţia cu care ne-am confrunta dacă am renunța la falsa superioritate morală pe care noi,
europenii o afișăm ar fi aceea că rătăcim pe un teren absolut necunoscut fără nici o certitudine
de salvare. În contextul unei lumi măcinate de acțiuni fundamentaliste, piesa Martiri scrisă de
dramaturgul german Marius von Mayenburg în 2012 îşi propune să lanseze întrebări despre
valori şi tradiţii şi mai presus de orice, să ne determine să ne îndoim de noi înşine.
O lume amprentată de incapacitatea de a comunica real, excesiv de preocupată de
aparenţe şi în esenţă peste masură de intolerantă când vine vorba de credinţa altuia - astea au
fost primele percepţii care m-au stimulat să-mi doresc să explorez universului propus de
dramaturg.
Piesa gravitează în jurul lui Benjamin, un adolescent care găseşte în Biblie toate
răspunsurile la întrebările ce îl macină. Deşi fiecare dintre adulţi pretinde că deţine propriul
set de valori care ar trebui adoptat de către băiat, aproape niciunul dintre ei nu este cu
adevărat preocupat de problema acestuia. Mai mult decât atât, nimeni nu este dispus să
renunţe la propria credinţă/dogmă şi să se aplece cu adevărat asupra problemei lui Benjamin.
Atitudinea extremistă a elevului este o rezultantă a superficialității şi ignoranţei sistemului
care totuși se mândrește că
își educă copiii în numele
valorilor
creștine.
Speculând tocmai aceste
inadvertenţe, el ajunge să
transforme Biblia într-un
mijloc de tortură pentru
cei din jur – crezându-se
astfel, la rândul lui,
singurul care ştie ce e bine
şi ce e rău. Biblia îi oferă
soluțiile cele mai accesibile
la problemele complicate
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cu care se confruntă. Excepție face doamna Roth, profesoara de biologie care este decisă să îi
arate elevului că greşeşte şi să îl ajute. Deşi este ateistă convinsă, ea începe să studieze Biblia
în detaliu şi îl provoacă pe Benjamin să sesizeze contradicţiile din ea. Conflictul dintre cei doi
cuprinde diverse răsturnări de situaţii; adolescentul îi manipulează treptat pe toţi ceilalţi şi
ajunge în final să fie considerat victimă a doamnei Roth.
Piesa m-a interesat şi din prisma relaţiei agresor-victimă care are un traseu complex şi
spectaculos pentru că atitudinea extrem de categorică a celor doi (Roth şi Benjamin) face ca
raportul acesta să fie abordat într-o cheie comică. Universul piesei aduce în prim plan
personaje groteşti pe care le-am asociat cu bufonii din comediile lui Shakespeare. Ele sunt
penibile atunci când îşi dau lecţii
unele altora despre ce trebuie să
facă sau să gândească, iar tocmai
aceasta atitudine permite un joc
histrionic
specific
bufonilor.
Universul piesei imaginează nişte
fiinţe măcinate de experienţe
angoasante, dar care se cred în
măsură să-şi educe copiii. Încă de la
primele
lecturi
ale
textului,
reprezentări concrete ale acestor
tipuri de personaje/mentalităţi au
început să defileze în imaginaţia
mea ca şi când s-ar fi deschis o
cutie cu amintiri. Capacitatea de a conecta instant personajele din piesă cu reprezentări
personale este totdeauna un factor necesar în alegerea unui text, dar care în cazul de faţă mi-a
stimulat imaginaţia în direcţia
clară a unei abordări comice,
groteşti. O mamă depresivă care
îşi găseşte refugiul în exerciţii de
terapie aruncă tot timpul vina pe
altcineva
pentru
comportamentul fiului ei. O
profesoară de sport arogantă pe
care o interesează doar ca elevii
să bifeze cerinţe şi teme. Un
preot ridicol care tratează religia
drept un trend cool capabil să
adune cât mai mulţi fani. Un
213

Concept vol 12/nr 1/2016
Performance
director superficial şi laş pentru care adevărul şi dreptatea sunt chestiuni relative influenţate
oricând de interese personale. O profesoară de biologie feministă şi ateistă care nu admite alt
adevăr decât cel ştiinţific. Aceştia ar fi pilonii societăţii în care Benjamin trebuie să se
maturizeze.
Totodată, au apărut recent dileme chiar şi în societatea noastră vis-a-vis de educaţia
copiilor, dileme care se intersectează din plin cu problematica piesei Martiri. Introducerea
cursurilor de educaţie sexuală în şcoli stârneşte în continuare polemici aprinse între părinţi şi
profesori şi nu numai, aşa cum şi scoaterea orelor de religie a incins spiritele la un moment
dat, împărţind lumea în doua tabere categorice. Faptul că s-au născut aceste polemici care
interoghează tipul de educaţie ce ar trebui adoptat înseamnă că examinarea valorilor din
perspectiva autenticității lor lansată de piesă se aplică și societăţii noastre.
Martiri este un text provocator care vorbeşte despre adevăr şi credinţă, despre comunicare şi
educaţie. Deşi formulează întrebări incomode şi imaginează o serie de situaţii-limită, Martiri
este o comedie neagră savuroasă care, din punctul meu de vedere, pariază din start pe reacţii
ferme/ extreme din partea publicului. Mi-am dorit ca prin acest text să iau pulsul unei lumi
ipocrite, absurde, chiar egoiste - să o surprind cum atârnă de un fir de aţă şi totuşi se agită să
ajungă cât mai sus.
Irina Crăiţă-Mândră- regizor
Interviu cu Marius von Mayenburg despre piesa „Martiri”
De ce ai scris piesa Martiri?
Piesa a apărut ca o reacţie la o dezbatere care se desfăşura în Germania pe tema islamismului
extremist. Am observat că felul în care oamenii citau pasaje din Coran fără să-l cunoască în
detaliu era extrem de
enervant. Şi am observat (şi
încă observ) că felul în care
oamenii
din
Europa
occidentală îşi prezintă cu
mândrie societatea drept
una bazată pe „principii
creştine” este de-a dreptul
ipocrit. De fapt ei nu par să
ştie prea multe despre
valorile aşa cum sunt ele
proclamate în cartea care stă
la baza acestei religii. Am
vrut să demonstrez că poţi
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să iei Biblia şi s-o transformi în sursa unei ideologii extremiste care contrazice profund
valorile noastre democratice.
Cum crezi că piesa ta vorbeşte despre provocările unei societăţi diverse din punct de vedere confesional
şi cultural?
Cred că este important să ne corectăm puţin supraaprecierea creştină şi simţul de
superioritate morală. În cele mai multe dintre ţările europene încă există o majoritate care este
convinsă că valorile creştine reprezintă temelia morală a societăţii noastre. Şi ignoră faptul că
„valorile creştine” pot fi orice vrei să înţelegi din Biblie. Chiar dacă spui, hai să încercăm să ne
prefacem că valorile noastre sunt creştine – ce s-a intâmplat de exemplu cu ideea de a-ţi iubi
aproapele? Nu cumva trebuie mai degrabă să recunoaştem că valorile noastre sunt adânc
înrădăcinate şi determinate de latura economică?
Una dintre temele piesei este discuţia dacă religia ar trebui să fie publică sau
confidenţială. Dacă nu cumva societatea oferă un cadru în care oamenii pot face orice le place
atâta timp cât nu îi rănesc pe ceilalţi. Unul dintre lucrurile astea este religia, o ocupaţie
confidenţială sau o pasiune despre care nu trebuie să ştie nimeni pentru că se desfăşoară între
fiecare individ şi zeul lui sau al ei. Sau dacă religia ar trebui să fie ceva mai mare decât
schema asta. Nu cumva schema asta ar trebui săţină cont de regulile unei anumite religii, care
implicit exclude posibilitatea unei societăţi multiconfesionale. Discuţia - dacă religia este un
lucru public sau confidenţial - este foarte complicată. Majoritatea oamenilor religioşi pe care
îi cunosc ar susţine că religia este, prin natura ei, ceva public. În schimb majoritatea
oamenilor atei ar spune că nu vor să facă parte din acest „public”.
Problemele aduse în discuţie în piesă vorbesc despre toate confesiunile, punând accentul pe rigiditatea
anumitor sistemelor confesionale, dar nu te ingrijorează faptul că oamenii vor privi piesa drept una
împotriva tuturor religiilor şi în mod special a creştinismului?
Aş fi tentat să afirm că absolut deloc, că nu atac religia. Dacă piesa este un atac asupra religiei
atunci religia se atacă singură. Dar ca să fiu sincer, îndoielile mele despre religie sunt extrem
de profunde. Mă bucur să le pot împărtăşi.
Crezi că există ceva la fundamentalism (creştin) care îl face atractiv în special pentru adolescenţi?
Pe masură ce creşti şi devii adult, viaţa se complică din ce în ce mai mult. Fundamentalismul
religios este o modalitate să păstrezi totul simplu. Oferă soluţii simple la probleme
complicate. La nivel intelectual, îţi permite să ramâi la nivelul unui copil. Şi le permite
bărbaţilor tineri cu nivelul ridicat de testosteron să işi manifeste violenţa.
Cum crezi că piesa se adresează unui public tânăr format din adolescenţi de vârsta lui Benjamin?
Am mai văzut piesa jucată pentru un public tânăr şi m-am bucurat să observ că lumea despre
care vorbeşte piesa îi atrage în poveste: şcoala şi familia. Au simţul umorului, unii dintre ei
nu se puteau opri din ras, ceea ce mi s-a părut aproape ingrijorător câteodată. Părea că piesa
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are prea multe în comun cu vieţile lor. Dar era evident că publicul tânăr nu vrea sub nici o
formă să fie menajat de vreo parte neplăcută a poveştii. Dacă îi iei în serios, ei îţi vor răspunde
într-o manieră serioasă. Exact acelaşi lucru îmi aduc aminte şi eu din primele experienţe la
teatru: mereu mi-am dorit sa văd realitatea, indiferent cât de dură era ea.
Piesa este amuzantă şi provocatoare, sursa umorului fiind adesea incapacitatea adulţilor de a se ocupa
de intransigenţa adolescentului şi contextul social şcolar şi familial. Poţi să ne povesteşti puţin despre
cum funcţionează comedia în spectacol?
Cred că râdem mereu la teatru când oamenii spun sau fac lucruri nepotrivite, dacă oamenii
sunt extrem de răi de exemplu. Se deschid nişte portiţe şi astfel putem să observăm lucruri
mai profunde şi să ne bucurăm de astfel de momente de înţelegere. De asemenea, cred că ne
bucurăm când oamenii fac sau spun lucruri pe scenă pe care am dorit noi înşine mereu să le
facem sau spunem, dar nu am îndrăznit niciodată. Aşa că ne bucurăm de personajele care
încalcă regulile în locul nostru.
Cum ţi-ar plăcea să plece publicul din sală la sfârşitul unui spectacol?
Reflectând. Cu întrebări noi şi îndoieli în mintea lor.
(Interviul realizat de Unicorn Theatre în anul 2015
şi tradus din limba engleză de Irina Crăiţă-Mândră)
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Iarnă
de Jon Fosse
Master Anul II, Regie Teatru
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Alexa Visarion
Coordonator proiect:
prof. univ. dr. Nina Brumușilă
Regie: Alina Chiriac
Video Proiecţii: Eranio Petruşka
Art grafitti: Lucian Hrisav
Light Design: George Rotaru
Distribuția:
Theodora Sandu
Ionuţ Niculae
Jucat pe toate scenele lumii şi tradus în
mai multe limbi, dramaturgul norvegian Jon
Fosse, printr-un limbaj repetitiv, poetic,
particular şi muzical, aduce pe scenele lumii o
lume. O lume a fiordurilor, melancolică şi rece
şi un sentiment al ne-exprimabilului.
Ceea ce m-a interesat pe mine, Alina Chiriac, în alegerea textului şi am regăsit ulterior
într-un articol din Alternatives Théâtrales,e tocmai intuiţia existenţei unei limite a singurătăţii şi
abandonul în ceea limită. Cumva, odată ce înţelegi că de fapt suntem cu adevărat fiecare în
parte singuri, din acel moment poate începe libertatea încercării de a fi cu celălalt.
În Eu sunt vântul, există un dublu personaj care vorbeşte cu sinele său: „Tu nu vrei să
fii cu ceilalţi... Şi tu nu vrei să fii singur.” Plecat pe o barcă în mijlocul mării, cei doi poli ai
personalităţii se opun: unul se ţine strâns de frica sa, în timp ce celălalt aspiră către calm: „De
acum încolo nu îmi mai este frică, de acum încolo nu mai sunt greu. Nu sunt decât mişcare. Am
plecat cu vântul.” Acest mal-être şi conflictul pe care îl suscită stau la baza teatrului lui Fosse şi
reprezintă încercarea şi căutarea permanentă a unui acord între sine şi existenţă, „De aceea
scriu – spune Fosse –, vreau să prind incertitudinea, vreau să o prind corp la corp.”
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„Firele narative sunt reduse la esenţial,
nimic spectacular: cuplul, gelozia, diluţia dorinţei,
încercarea, separaţia, copilăria, bătrâneţea, toate
acestea într-o formă de nuditate. Personajele şi ele
sunt figuri anonime. Fosse pune omul într-o poziţie
ancestrală de nedeterminare, trebuie să mergem
undeva, dar unde să mergem. Fiecare situaţie iese
din lumea sa realistă şi ia o turnura supranaturală.
Există o capacitate de materializare a unei
dimensiuni abstracte a prezenţei nostre în lume.”7
Regizori ca Claude Régy, Jacques
Lasalle, Denis Marleau şi Patrice Chéreau în
Franţa, Thomas Ostermeier şi Falk Richter în
Germania, lituanianul Korsunovas în Italia,
Mihai Măniuţiu şi Radu Afrim, Vlad Massaci la
noi se apropie de textele lui Fosse, cu scriitura
sa picturală şi enigmatică care surprinde
materialul existenţei.
Fosse spune despre textele sale: „Piesele mele au o compoziţie formală foarte strictă, şi cer
să fie executate cu precizie. În mod paradoxal asta dă o mare libertate atât regizorilor, cât şi actorilor,
căci interpretarea este liberă. De exemplu atunci când scriu un rol, el nu devine un personaj în care
actorul să poate intra în rol. Pentru mine ca autor, un rol e o emoţie sonoră, în relaţie cu alte emoţii
sonore – de aceea pot fi comparate culorilor.”8
Problema regizorală deschisă de trăsăturile vagi ale personajelor poate avea valenţele
unei libertăţi de interpretare, dar atrage după sine mai ales o impunere de stil a teatrului lui
Fosse. Dincolo de absenţa detaliilor descriptive, trebuie să ţinem cont de importanţa crescută
a celor prezente.
Claude Régy, regizor francez, vorbeşte de această dualitate pe care regizorii o
întâlnesc când lucrează pe texte de Fosse. Pe de o parte, el vede în abstracţia personajelor o
modalitate de a pune capăt materialismului istoric: Nu ştim din ce clasă socială fac parte, ce
profesie au, nici ce avere; pe de altă parte, atenţia este atrasă de posibilitatea de a renunţa la
personaje, din perspectiva unei lecturi a textelor în calitate de transpuneri ale unor mişcări
ale conştiinţei unei persoane unice.
Fosse nu intenţionează să spună altceva decât spune, mijloacele sale artistice nu
contrafac realitatea, ci creează una în întregime nouă, cu legi proprii de funcţionare, care nu
suportă identificarea cu cele ale lumii noastre obişnuite.
7
8

Alternatives Theatrales 106 -107- 2010, pag 92
Idem 1 pag 94
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În legătură cu asta, Jon Fosse spune că
esenţialul scrierii nu e felul în care o activitate este
descrisă. Esenţialul este să asculţi.
Dar limbajului este banal. „ca şi cuvintele, ca
şi numele sau situaţiile, sentimentele sunt aduse la
punctul zero.” (Daria Ioan)
Şi toate astea într-o lume postmodernă a
semnificantului şi a semnificatului.
„Levi Strauss numea, în termeni lingvistici,
excesul de semnificant, ideea că semnificantul este cel
dintâi, răspândit peste tot, într-o abundenţă pe care
semnificatul, din fericire nu o epuizează niciodată.
Această ordine supra-abundentă a semnificantului, este
cea a magiei şi a poeziei – nu este o ordine a hazardului
şi nici a nedeterminatului – departe de asta; este
dimpotrivă o ordine reglată a cărei necesitate este mult superioară celei care reglează acuplarea
semnificantului şi a semnificatului. Îndelungarea acuplare a celor două este sarcina raţiunii care
frâneazăşi resoarbe, oarecum, această abundenţă fatală. Seducţia magică a lumii trebuie redusă, chiar
nimicită. Este ceea ce se va întâmpla în ziua în care fiecare semnificant îşi va primi semnificatul, când
totul va deveni sens şi realitate.
Evident va fi sfârşitul lumii, lumea
va lua sfârşit când toate
înlănţuirile seducătoare vor ceda
locul
înlănţuirilor
raţionale.
Aceasta
este
întreprinderea
catastrofică în care ne-am angajat:
reducerea oricărei fatalităţi la
cauzalitate şi probabilitate – iată
adevărata entropie.”9
Ceea ce am încercat să
lucrăm în spectacol şi sperăm că
ne-a reuşit e tocmai această spectralitate a textului lui Fosse în care magia semnificatului e
importantă, ceea ce nu se spune înseamnă mult mai mult cu ceea ce se spune, recreată de noi
atât prin mijloace teatrale cât şi cinematografice şi care e atât de specifică lumii contemporane
postmoderne.
Alina Chiriac – regizor

9

Baudrillard Strategii fatale pag
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3 poveshti
după Trei despărțiri de Remi de Vos
Master Anul II, Regie Teatru
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Alexa Visarion
Regie: Irina Slate
Scenografie: Andreea-Diana Nistor
Light design: George Rotaru
Contribuție muzicală: Fane Stelaru
Afiș: Stanca Moraru
Distribuția:
EA – Mihaela Velicu/Alina Rotaru/
Andreea Alexandrescu
EL – Lucian Ionescu/Ionuț Grama/Liviu Popa
Trei despărțiri sau 3 poveshti, cum a fost denumit ulterior, este un spectacol ce vorbește
despre un moment plin de fragilitate în cadrul unui cuplu, momentul despărțirii. Nu, nu este
o dramă despre singurătate și iubire neîmplinită, ci o comedie despre iubiri năbădăioase,
situații absurde, disperare și frumusețea penibilului căruia ne supunem atunci când iubim
orbește. Pentru că în dragoste și război nu există reguli, iar acest spectacol concretizează
această zicală până la absurd.
Fiind un text contemporan francez, scris de către Remi de Vos în 2014, surprinde atât
umorul savuros prin rapiditate al zilelor noastre, dar și modul în care a ales să sublinieze
distanța în comunicarea din cadrul cuplului. A nu ne asculta este un lucru la ordinea zilei,
precum și lipsa generozității între parteneri. Trăim vremuri în care a avea o relație sănătoasă
sau funcțională ne ocupă prea mult din timp, astfel ne lăsăm conduși în relații și conjuncturi
dominate de comoditate
Va invităm să radeți de noi și alături de noi în timp ce vă amintiți de cum iubiți sau
iubeați nu demult. Poate chiar acum!
Irina Slate – regizor
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Prichindel
după Frații Grimm
Master Anul II, Păpuși-Marionete
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Gabriel Apostol
Regie: Monalisa Toncu
Pictură decor: Alex Georgescu
Scenografia: Monalisa Toncu
Distribuția:
Varinia Mitrea/Marcela Onică
Monalisa Toncu
Povestea a venit la mine
foarte simplu, așa îmi place să
cred,
dupa
vreo
două
săptămâni! Răsfoiam bineînțeles cărțile de basme, povestiri și mă opream acolo unde
vizualizam cel puțin jumătate de poveste ca pe un spectacol. Iată, după un timp, povestea și
filmul din mintea mea… „s-au plăcut”! Prichindel de Frații Grimm (după Tom Degețel, dar am
păstrat titlul de Prichindel, pentru că mi s-a părut mai potrivit) a început să se deruleze,
personajele prinseseră viață, la fel și decorul, așa că am zis clar si raspicat: Prichindel va fi!
Și… am început proiectul. În prima fază am „periat textul”, apoi, în timpul
repetițiilor, l-am modificat de mai multe ori. Colega mea, Mitrea Varinia, a acceptat să joace
alături de mine, am găsit muzica potrivită, am construit decorul necesar și am dat start la
repetiții.
Pentru mine, cea mai grea parte din construcția spectacolului a constituit-o
scenografia. Cum cei mai mulți păpușari își fac singuri scenografia (păpușile, decorul,
recuzita), așa am făcut și eu, cu ajutorul colegei mele Varinia. Profesorul coodonator este
domnul Gabriel Apostol, care m-a sfătuit în privința regiei, dar și a scenografiei, mi-a dat idei
și soluții. Bineînțeles că de mare ajutor mi-au fost și ceilalți profesori ai mei – dl. Cristian
Pepino și dl. Daniel Stanciu – pe care i-am „asaltat” cu întrebări la fiecare întâlnire.
Decorul, pictat de un bun și talentat prieten, Alex Georgescu, stârnește reacții de
uimire la fiecare spectacol. Alex a făcut un lucru foarte interesant, ne-a pictat pe noi, actorii,
și ne-a „introdus” în decor. Pentru copii, veverița din pădure, pictată pe decor, apare ca o
veveriță simpatică care fuge după ghinde, însă, pentru noi, reprezintă personalitatea Variniei,
așa cum a văzut-o Alex. L-am întrebat pe Alex, eu cine sunt, cu ce „animăluț” mă asociați? El
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mi-a zis că m-a văzut de atâtea ori în diferite stări, încât le-a folosit pe toate: în albine,
broscuţă, viermişor, dar şi în culori care să-mi reflecte personalitatea. Şi… s-a identificat si el
cu şoricelul ochios, care insistă să apară prin peisaje, curios!
Să vorbim despre Prichindel…
Pe scurt, spectacolul Prichindel de Fratii Grimm este povestea plină de aventuri a unui
băiețel cât degetul de mare, care reușește să scape din mâinile unui circar șiret, ajută la
prinderea unui hoț și dă o lecție unui lup înfometat, toate cu ajutorul istețimii sale.
Spectacolul este unul în care copiii se recunosc cu ușurință și îi provoacă pe cei mici să
găsească soluții istețe, pentru
situații ce par a fi „de nerezolvat”.
Este o adaptare, bineînteles;
regăsim povestea în linii mari, la
fel și întâmplările prin care trece
Prichindel dar am schimbat, icicolo, personajele și acțiunea. Am
introdus și un personaj nou, se
numește Cartea Poveștilor Frumoase
de pe Tărâmuri Fermecate; această
carte (reprezentată scenic în stilul
păpușilor muppets) va fi semnătura
fiecărui spectacol pe care îl voi
construi de aici încolo. Aceasta va
deschide și va închide de fiecare
dată povestea și va interacționa cu
copiii.
Atunci când am construit
spectacolul de disertație, Prichindel
de Frații Grimm, m-am gândit si la morala ce avea să se desprindă din acest spectacol, știind
că intotdeauna copiii se „regasesc” în personajele principale și încearcă să le imite. De aceea
am conceput o frază„cheie”, pe care personajul principal, Prichindel, o repetă în spectacol ori
de câte ori este pus în dificultate: „eu sunt Prichindel și am sufletul mai mare decât înălțimea”și
„nu contează că ești mic, dacă și gândești un pic”. Nu mică mi-a fost uimirea atunci când, la
sfărșitul spectacolului, auzeam copii care repetau aceste fraze.
Spectacolul este unul energic, care îi ține pe copii mereu in priză. Aceștia se bucură,
exclamă, râd, interacționează și participă activ la întămplările prin care trece personajul
principal. Am optat ca Prichindel să fie o păpușă de mici dimensiuni – (o păpușă bi-ba-bo), în
raport cu restul personajelor (actori la vedere), pentru a amplifica efectul comic generat de
„jocul proporțiilor”.
222

Concept vol 12/nr 1/2016

Performance
Într-adevăr, am făcut un spectacol „agitat”,
însă copiii ne ajuta foarte mult când jucăm. De la ei ne
încărcăm cu energie, din reacțiile, bucuria și
participarea lor la acest spectacol interactiv. Și da, îl
jucăm în doi actori de cele mai multe ori; da, avem
multe personaje de susținut, eu interpretez Circarul
Zăpăcilă, Lupul, Povestitoareași parțial Prichindel, fiind
preluat apoi de colega mea, Mitrea Varinia, alături de

care am început acest spectacol și pe
care o regăsim si în rolurile Mama lui
Prichindel, Hoțul și Povestitoarea.
Prichindel
este
primul
spectacol pe care l-am construit
integral (text, muzică, scenografie, regie) și am cumulat în el tot ce este necesar unei creații
teatrale destinate copiilor (muzică antrenantă, decor colorat, personaje bine conturate,
povestea logică și cursivă). Am reușit de fiecare dată să îi implicam pe cei mici în poveste;
cateodată, poate… prea mult, căci țin minte, odată, la un spectacol, m-am trezit cu câțiva copii
care au început să plăngă și mă întrebam ce anume nu le-a plăcut; mai apoi am aflat că ei
plangeau pentru că Prichindel a fost păcălit de circar să meargă cu el la circ, iar copiii au luat
întâmplarea prea în serios. După experiența aceea, am schimbat puțin modul de adresare al
circarului și nu am mai avut probleme. Odată cu creșterea numărului de reprezentații,
spectacolul „s-a așezat” și personajele și-au găsit locul în poveste.
Monalisa Toncu
Ştiam de la Mona că piesa se adresează copiilor şi am considerat că ar fi frumos ca
decorul să fie viu colorat şi inspirat din desenul animat, în loc de un fotorealism, spre
exemplu. Aşa că am folosit curbe uşoare, forme drăguţe şi îmbietoare, dar şi o perspectivă
mai amplă pentru fundal, pentru că orice copil are nevoie să viseze, să gândească dincolo de
aparenţe. Ca şi cum „simte că acolo, undeva în spate, se află un univers mai mare şi mai
bogat, gata să fie explorat.” Aşa că am lucrat în primul rând să îmi placă mie, să fie aşa cu miaş imagina eu, copil fiind, că aş dori să văd. Până mi-a ieşit.
Alex Georgescu
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DO MI NO
Master Anul II, Păpuși-Marionete
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Daniel Stanciu
Regie și concept: Petronela Purima
Sunet și lumini: Alexandru Neculcea
Muzică și videoproiecție: Cătălin Crețu
Distribuția:
Petronela Purima
Spectacolul concretizează o
transpunere inedită a temei „călătoriei
inițiatice”, care se desfășoară pe mai
multe planuri: cel al actorului păpușar, ce oferă viață măștilor, cel sonor, realizat
electroacustic și cel vizual – proiecții și interacțiuni în timp real, toate asamblate sincretic prin
diverse tehnici multimedia. Personajul principal, Femeia, a pornit într-o călătorie în căutarea
sinelui. Ea dezvăluie spectatorului, rând pe rând, 6 caractere umane arhetipale. Spectacolul
îmbină, într-o simbioză inedită, teatru de animație,
muzică și tehnici multimedia.
Petronela Purima
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Hikikomori, the „hermit children”
Master Anul II Coregrafie
Coordonatori:
conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu
lect. univ. dr. Andreea Duță
Concept și coregrafie:
Minodora Lungu
Arhitect scenografie: Răzvan Stanciu
Costume și grafică: Mihaela Lungu
Light design și montaj video:
Alexandru Bibere
Fotografii: Cristian Tudose
Distribuția:
Ana Mihai
Cristian Hariga
Sabina Ioniță
Teodora Velescu
Diana Chira
Alexandru Mălăeru
Luminița Strîmbeanu
Tiberiu Mihai

Eliza Trefaș
Vlad Galer
Sonia Divile
Marian Ivan

Hikikomori, the „hermit children“
surprinde viețuirea fragilă a două exemplare
umane care se află în dificultate în raport cu
specia căreia le aparțin. Indivizii trăiesc
experiența unei retrageri din realitatea
socială, căutând să se izoleze în propriul lor
spațiu închis, iar acest fenomen se regăsește
în titlul Hikikomori - un termen japonez care
exprimă „retragere în interior, captivitate “.
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Spectacolul spune povestea unei întâlniri a doi
solitari „hermit children”, niște adulți-copii ce au tendința de
a se ascunde în propriile lor „cochilii“ și de a reflecta
realitatea exterioară prin prisma propriei sensibilități.
Îi observăm pe cei doi într-o ciocnire continuă cu
străinii din spatele Ușii albe de la capătul unei străzi
mărginite de trei stâlpi de înaltă tensiune. Ea marchează
existența a două lumi separate și sugerează că dincolo de
intrare sau ieșire este prezentă o realitate aspră care
constrânge spiritul și libertatea celor doi și îi obligă să se
supună normelor și conduitelor sociale, determinându-le o
stare de refugiu în trăiri interioare.
Ei sunt ținuți sub o constantă supraveghere, iar
caracteristicile care îi constituie și îi disting ca și indivizi sunt
amenințate de ochiul social de după ușă.
„Copiii hermit” asimilează înfățișările lumii externe contaminându-și trăsăturile,
gândurile, emoțiile, însușirile particulare, nemaiștiind în unele momente să se diferențieze de
ele.
Cei doi sunt bolnăvicios atrași din curiozitate sau din instinct de Ușa care tăinuie
feluriți oameni-monștri și yokai (demoni) reprezentând expresia unor intenții și idei care de
cele mai multe ori nu ne aparțin, dar care au fost prestabilite și impuse de către un sistem
care își exercită prin legi false și absurde autoritatea. Înfățișarea reflexiilor acestei „realité”
este ambalată în figuri carismatice și prezențe seducătoare, dar înșelătoare care își fac apariția
intruziv și îi agresează.
În situația de a fi puși față în
față cu lumea stranie a
figurilor sociale față de care
se simt ostracizați, o lume
cosmeticizată pe care fetița
pierrot si baiatul hermit nu o
înțeleg sau pe care nu o
acceptă, ei se separă de
aceasta refugiindu-se fiecare
într-o
lume
interioară
paradoxală. Această existență
intimă a fiecăruia este
marcată de un spațiu aparent
deschis,
respectiv
o
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autostradă care se află de fapt într-o cameră obturată. În acest spațiu, pe autostrada pustie
ferită de accidente fizice au loc accidente mentale și emoționale care afectează comunicarea
dintre cei doi.
Contactul violent cu realitatea de după prag evocă o stare de neliniște cauzată de
agresivitatea existenței de afară, ea fiind resimțită de fiecare om care dorește să se retragă din
lume uneori, și vorbește despre cei care simt o puternică nevoie de a se ascunde în încăperea
interioară protectoare, căutând o altă realitate departe de lumea cu care nu mai coincid. Dar
si această încăpere interioară, fiind fragilă, este amenințată de dezintegrare.
Atunci când fetița pierrot îl întâlnește pe el – „omul de pe stradă” – un anonim,
surprins într-un accident cu trupul coagulat sub banda de circulație, încearcă să înțeleagă
ceea ce a mai rămas dintr-un visător ce și-a pierdut conexiunea cu existența internă, aflându-l
dezindividualizat si cu voința de a trăi fragmentată. Opus lui, ea poartă cu ea „lumea
dinlăuntru”, într-un ghiozdănel prin care transpare un far maritim pentru semnalarea la
distanță a punctului de întoarcere în cazul unei rătăciri în viața socială omenească.
Unită printr-un tub subțire de ghiozdănaș o mască de oxigen asigură conexiunea fetei
cu universul care o salvează și îi întreține visarea.
Dorind să împărtășească cu el modul ei de a vedea lumea, între cei doi se formează
treptat o conexiune confidentă, prin care încep sa se descopere reciproc oglindindu-se unul
prin celălalt. Ei trec prin multe etape de transformare și întâlniri esențiale care le modifică
simțirile și determină decizia finală de a ramâne sau de
a părăsi conținutul acestei vieți bizare.
Spectatorul este invitat într-un univers
fantastic, care se împletește cu realitatea curentă. El
poate regăsi istoriile personale sau situații din viață
care și-au pus amprenta puternic pe felul în care acesta
percepe experiențele care l-au format. În siguranța
scaunului de spectacol el poate voiaja în conștiința sa
lăuntrică și poate consimți în secret dorințele, temerile,
dezamăgirile, instinctele care îi definesc natura umană.
În timp, publicul redescoperă un culoar spre
vulnerabilitate, care va fi înțeleasă și sesizată nu ca pe o
slăbiciune, ci ca o excepțională caracteristică care ne
face să căutăm afecțiune sau care trezește în noi reflexul
de dominare sau subversiune. Privitorului i se
relatează un basm care apelează la simțirile profunde și
alimentează starea sufletească a celui care aspiră la
eliberare.
Minodora Lungu
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Gânduri și Oameni
Singurul cuvânt care poate cumula tot ce înseamnă experiența de a lucra cu Minodora
– Mido pentru noi – ar fi „magic”. Pentru mine este deja al doilea an în care lucrez împreună
cu acestă creatură venită din altă lume. Și pot spune, cu toată sinceritatea, că nu aș da înapoi
acești doi ani pentru nimic în lume. Deși metodele ei de creație și comunicare sunt
neortodoxe, dau rezultate nu doar pe direcția spectacolului, dar și pe câteva cărări personale.
Nu am să uit niciodată prima dată când am fost în sală cu ea, eram incredibil de confuză, nu
înțelegeam ce dorește de la mine si unde are de gând să ajungă. Minodora este genul de om
care te face uneori să-ți pui la îndoială întreaga carieră ca interpret. Cred că cel mai bun mod
de a descrie stilul ei de lucru este haos organizat sau precizie armonizată.
Lucrând cu ea mi-am descoperit anumite particularități ca interpret, particularități de
care nu cred că aș fi devenit vreodată conștientă fără ajutorul ei. În acest proces de realizare a
spectacolui „Hikikomori” am reușit să scap de orice formă de inhibiție, să creez o stransă
legătură cu toți ceilalți dansatori și în special cu ea.
Atmosfera repetițiilor a fost mereu una placută, îți dai seama că lucrezi eficient în
momentul în care toată lumea care
lucrează la un proiect este entuziasmată și
plină de energie de la început până la
sfârșit. Este de apreciat la ea faptul că, deși
a ales să ne fie și prietenă, a reușit să ne
câștige încrederea și respectul și, împreună,
această distribuție a reușit să creeze un
spectacol cu dramaturgie unică, un stil
aparte și mai ales o familie mare de
prieteni!
Sincer aș vrea să ies în afara acestui
spectacol pentru simplul fapt că mi-aș dori
enorm să îl pot privi din sală când îl jucăm!
Dacă ăsta nu este un semn bun, atunci nu
știu care ar fi.
În concluzie, acestă experiență mi-a
adus informații noi despre mine ca
interpret și ca om, noi prietenii și probabil
cele mai frumoase amintiri ale perioadei
petrecute în acestă facultate.
Sabina Ioniţă
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Acest spectacol e un alt fel de spectacol, ceva diferit, ceva nou pentru mine. Frumos
conceput și bine organizat, o idee deosebită. Cea mai tare echipă, cea mai cool coregrafă!
Alexandru Mălăeru
În procesul repetițiilor am trecut
prin multe schimbări și idei, unele
amuzante, altele mai serioase. Atmosfera
creată de Minodora și de ceilalți interpreți,
ne-a făcut să evoluăm rapid în creație și
sunt uimită de câte idei „extra” au ieșit.
Uneori îmi place să mă transform în
spectator în timpul repetițiilor și să revăd
spectacolul sub diferite forme. Hikikomori,
„hermit children” e un spectacol ce ar trebui
văzut de către copilul inocent din fiecare.
Eliza Trefaș
Hikikomori nu este un spectacol
oarecare. Este o poveste. O poveste plină de
fantezie, umor, tragedie, este povestea care
izbucnește din universul inedit al unei
ființe absolut speciale. Este un spectacol
care nu începe și se termină pe scenă, ci
începe chiar din sufletul și existența celei
care l-a imaginat și devine un spectacol
care creează povești. Poveștile noastre, ale
celor ce interpretăm rolurile, povești si
legături speciale care nu s-ar fi format fără
această intâlnire. Nu-l mai pot privi doar ca
pe un spectacol, deoarece este mai mult
decât atât. Fiecare moment conține câte o
bucățică din sufletul fiecaruia dintre noi și
cred că asta îl face să fie atât de sincer.
Teodora Velescu
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Pe Minodora… am cunoscut-o la mare. Și… iată-mă în
UNATC, dând casting pentru nu-știu-ce. Facultatea se
terminase în urmă cu 6 luni, aveam un rol într-o piesă de teatru,
dar eram oarecum on hold. Perioadele în care nu găseşti nimic
de lucru, ca artist, sunt foarte dificile. Viața pare că te înghite
încet-încet, la fel și depresia. Dar, deodată, o fată cu un zâmbet
inocent și o aură albă te recunoaște… Zile mai târziu, un mesaj
pe facebook anunță o colaborare. Absolut neașteptat. Răspunsul
meu e afirmativ, evident! Ziua întâi, încălzire și dans. Ziua doi,
idem. Ziua trei… Lucru. Proces. Spectacol. Întâlnire fortuită.
Sonia știe să danseze, chiar dacă ea nu știe asta.
Sonia Divile

Spectacolul Minodorei nu este genul de spectacol în care
repetițiile decurg ca de la coregraf la interpret cum sună firesc.
Între noi s-a legat o prietenie care ne-a făcut să ne înțelegem
foarte bine, fără ca acest lucru să dăuneze repetiţiilor,
comunicarea dintre noi fiind foarte bună şi în plan uman şi în
plan profesional. Din punct de vedere al mișcării, Hikikomori nu
este un spectacol obișnuit. Totul este nou, soluțiile sunt
originale si te fac să gândești mai departe de fizic și mai
aproape de emoție și sentiment.
Am știut încă din momentul în care am
acceptat să particip la acest proiect că va fi o
provocare și se pare că am avut dreptate. De la
colaborarea cu ceilalți pe scenă, la lucrul personal
cu mine însumi, la înțelegerea personajului și a
simbolisticii în acest spectacol, totul m-a ajutat să
mă dezvolt pe plan coregrafic având acum o
gândire mult mai deschisă față de soluțiile pe care
le găsesc în construirea anumitor fraze și pe plan
interpretativ, reușind acum să-mi controlez în alt
mod expresivitatea și emoțiile. Sunt sigur că vom
continua acest proiect, jucându-l încă multă vreme
după terminarea facultății, că acest proiect va
călători.
Marian Ivan
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Hikikomori,
the
hermit
children a fost pentru mine o
experiență completă, o călătorie
spre un nou univers de mișcare și
nu numai. Pornind de la
înțelegerea mișcării până la cea a
tipologiei personajelor, această
călătorie a fost provocatoare și
inovatoare în același timp. Întreaga
piesă propune o călătorie spre
copilărie, vise, dorințe, dragoste,
speranță și multe altele. Așa cum
publicul este introdus treptat în
această nouă lume a coregrafei, la fel am fost și eu introdusă, atât ca interpret, cât și ca om. În
încheiere aș dori să precizez faptul că pe lângă experiența acumulată ca dansator în acest
proiect, cea mai importantă, a fost cea ca om. Mulțumesc Mino!
Diana Chira

Piesele Minodorei sunt moderne prin abordare, dar tratarea este cu totul personală și
unică. Ce m-a adus în această colaborare a fost natura scenografiei, a poveștilor din spatele
fiecarui obiect de decor. Regulile de tratare a scenografiei clasice dispar în contextul în care
fiecare obiect are în spate o istorie a sa ce se întrepatrunde cu firul narațiunii. Cel mai
important lucru pe care fiecare din cei angrenați în acest proiect este responsabil să-l facă este
să își depășească barierele din prisma a ceea ce știe, a ce percepe, a ce poate să facă, a ce poate
să redea.
Răzvan Stanciu (arhitect)
Când micul spirit „Le Fou” m-a intrebat ce omuleți să alegem pentru călătoria ce
urmează, am început să mă plimb prin facultate în căutare de recruți magici. A fost o căutare
pe cât de calculată pe atât de spontană și, într-un final – iată-ne aici! Pe unii îi cunoscusem cu
un an sau chiar câțiva ani în urmă, pe alții i-am întâlnit întamplator la o terasă sorbindu-mi
supa. Cert e că ne-am intersectat având același crazy spirit și aceeasi pasiune ludică. A fost o
perioadă plină de joc în care am creat cu entuziasm alături de niște tineri talentați, disponibili
şi autentici.
Cu timpul s-a format o legatură strânsă între noi și am avut parte de momente
speciale care ne-au condus spre un vis comun – Hikikomori. Voi privi cu mult drag în urmă la
una din cele mai frumoase perioade ale evoluţiei mele ca și coregraf, căci am avut alături o
echipă grozavă!
Minodora Lungu
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365 de OI
Master Anul II Coregrafie
Profesori coordonatori:
conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu
Lect. univ. dr. Andreea Duță
Concept și coregrafie:
Teodora Budescu
Scenografie: Amalia Nae
Sound design: Călin Țopa
Light design: Cristi Niculescu
Fotografii: Andrei Gîndac
Distribuția:
Anda Stoian
Mariana Gavriciuc
Simona Dabija
Vlad Benescu
Florin Crăciun

O oaie, două oi, trei oi.
Trebuie să dorm.
Dorm, dooorm...
O oaie, două oi, o sutăde oi
Oile nu mai sunt oi
O oaie, două oi, trei sute șaizeci şi douăde oi
Sunt și eu o oaie!
Am numărat trei sute șaizeci și trei de oi.
Trei sute șaizeci și trei de oi, ciobanul și câinele...
Trei sute șaizeci și cinci de oi,
De oi, de zile.
Fiecare zi este o oaie.
Trei sute șaizeci și cinci de oi de nesomn.
O oaie, două oi, trei sute șaizeci și cinci de oi.
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Fiecare noapte aduce cu ea un vis, un univers suprarealist, o suită de imagini,
conturate prin intermediul unui vocabular straniu și absurd, prin mijloacele expresive ale
corpului și minții. Visul este o formă de imaginație, cu conținut de material inconștient și
experiență subconștientă. Suntem prizonierii propriilor vise şi orice sfârșit al zilei trage după
el o realitate transformată într-un spațiu nou. S-a observat faptul că o ființă umană petrece
aproape șase ani din viață visând, ceea ce corespunde unei medii de două ore pe noapte de
călătorit în subconștient.
Percepția individuală
a timpului s-a schimbat.
Ritmul cotidian este astăzi
extrem de accelerat, motiv
pentru care psihicul este
afectat. Minutul nu ne mai
ajunge, iar ritmul biologic
odată stricat devine din ce în
ce mai apăsător. Număratul
oilor a devenit parte din viața
personajului principal. Ea
numară zilele precum oile, oile precum zilele, devenind captivă în acest univers unde nu mai
există granițe între trezire și somn.
Spectacolul 365 de OI, este în esență un spectacol de teatru dans și restituie publicului un
spațiu fantastic, oniric aproape, un timp simbolic care se opune timpului astronomic.
Propune publicului să trăiască împreună cu personajele o gamă complexă de stări și emoții, în
care granița dintre real și imaginar devine aproape inexistentă.
Teodora Budescu
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Juriile Galei Absolvenţilor UNATC 2016
ACTORIE (Licență)
Magda CATONE – actriță
Dragoș GALGOȚIU – regizor
Oana BORȘ – critic de teatru
ARTA ACTORULUI (Master)
Emilia DOBRIN – actriță
Cristi PUIU – regizor
Bobi PRICOP – regizor
REGIE TEATRU & SCENOGRAFIE (Licență)
Doina LEVINTZA – scenograf
Ion Bogdan LEFTER – critic literar
Alexandru MÂZGĂREANU – regizor
ARTA REGIZORULUI DE TEATRU & ARTA SCENOGRAFICĂ (Master)
Sanda MANU – regizor
Puiu ANTEMIR – scenograf
Monica ANDRONESCU – critic de teatru
PĂPUȘI – MARIONETE & TEATRU DE ANIMAȚIE (Licență/Master)
Brândușa Zaița SILVESTRU – actriță
Attila VIZAUER – regizor
Daria DIMIU – critic de teatru
COREGRAFIE & ARTĂ COREGRAFICĂ (Licență/Master)
Dumitru AVAKIAN – critic de artă
Irina IONESCU – teatrolog
Arcadie RUSU – coregraf
TEATROLOGIE – MANAGEMENT CULTURAL/JURNALISM TEATRAL (Licență)
TEATROLOGIE – MANAGEMENT ȘI MARKETING CULTURAL (Master)
Profesorii din Departamentul „Studii Teatrale”
DESIGN LUMINĂ ȘI SUNET(Master)
Profesorii specializării Design Lumină și Sunet
SCRIERE DRAMATICĂ (Master)
Profesorii specializării Scriere Dramatică
PEDAGOGIE TEATRALĂ (Master)
Profesorii specializării Pedagogie Teatrală
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Gala Absolvenţilor UNATC 2016 - Echipa de organizare
MASTER ANUL I - TEATROLOGIE – MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL
Director:
Director Executiv:
Comunicare:
Producţie:

Ioana CĂLIN
Cristina CONSTANTIN
Oana BOGZARU
Delia FLOREA

LICENȚĂ ANUL II - TEATROLOGIE – MANAGEMENT CULTURAL, JURNALISM TEATRAL
Protocol:

Alexandru NEAGU, Anca PÂRVU,
Mara SOCIANU, Alexandra ZAMFIRESCU
Profesor coordonator:
drd. Maria ROTAR
Consultant:
prof. univ. dr. Ludmila PATLANJOGLU
Consultanți:
conf. univ. dr. Nicolae MANDEA (Rector)
conf. univ. dr. Carmen STANCIU (Prorector)
conf. univ. dr. Ștefan CARAGIU (Decan Facultatea de Teatru)
conf. univ. dr. Ovidiu GEORGESCU (Decan Facultatea de Film)
Departament PR UNATC:
Beatrice Meda, Anca TUICĂ, Raluca DRĂGAN
Grafică afiș:
Silvana FRÂNCULESCU
Foto-video:
Lucian NĂSTASE
Coordonator programe Master:
Rodica GĂUREAN
Coordonator programe Licență:
Cosmin Teodor PANĂ
Director General Administrativ:
Emil BANEA
Director marketing:
Gabriel FĂTU
Șef contabil:
Camelia BUNEA
Şef administrație:
Monica PANAIT
Secretar şef:
Madi CODALBU
Regizor tehnic:
Dumitru DUMITRAŞCU
Sunet:
Andreea IACOMIȚĂ
Lumini:
George ROTARU, Ionuț DUMITRAȘCU
Costumieră:
Mariana TISĂIANU, Valentina UŢĂ
Recuziter:
Vasile DASCĂLU
Maşinişti:
Eugen BĂNICĂ, Lucian KERESTEŞ
Echipa Facultății de Teatru: Manuela DUMITRAȘCU, Irina LUNGU, Ana SCĂRLĂTESCU, Simona
MANTARLIAN, Luminița HÂRCEANU, Nicoleta ŞTEFAN, Eugen NICOLAE, Aurel BARBU, Dorel
MORARU, Marian BARBU, Eugen TUDORACHE, Dan SADURSCHI, Liviu TULEI, Sorin
BOBOUȚANU, Crișan MARIANA, Rodica VASILE, Gabriel OLTICEANU, Mihai MITREA, Nicolae
MATEI, Petruța ROMAN, Eugen NICOLAE, Paul HÂNCU, Rodica DURUCEA, Virginia TURUNGIU
Echipa Facultății de Film: Cătălina Călin SIMION, Iulia VOICU, Tudor PETRE, Cosmina ȘANDOR,
Mihaela PETRE, Speranța GĂNECI, Nelu BAIN, Alexandru DINU, Vasile RĂDIȚA, Carol ENE,
Nicolae MOCANU, Ionela ȘOPTEREAN, Nicoleta DARABAN, Florența PĂUNA, Cristi IGNA,
Adriana SOARE, Dan SOARE, Raluca DRĂGAN
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Camera albastră
de David Hare
(dupăHora iubirilor de Arthur Schnitzler)
Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni
Coordonator proiect: conf. univ. dr.
Mihaela Sîrbu
Muzica: Alexei Turcan
Scenografie: Çilem Türkoz (Anul III,
Scenografie)
Light design: Andrei Răduț (Master
Design, Lumină și Sunet)
Lumini: Alexandru Beteringhe (Anul
III, Arta Actorului)
Sunet: Adrian Piciorea (Anul III, Arta
Actorului)
Videoproiecție: Diana David (Anul III,
Arta Actorului)
Distribuţia:
Prostituata – Antonia Din
Taximetristul – Alexandru Cuibuș
Au pair – Marcela Nistor
Studentul – Răzvan Enciu
Femeia măritată– Ana Crețu
Politicianul – Ștefan Mohor
Modelul – Eliza Teofănescu
Dramaturgul – Andrei Redinciuc
Actrița – Oana Predescu
Aristocratul – Paul Radu
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Camera Albastră, o
adaptare a piesei lui Arthur
Schnitzler,
cunoscută
în
limba română îndeosebi prin
numele Hora iubirilor, este o
piesă despre dragoste, dar
mai ales despre putere,
egoism, sex şi societate.
Acţiunea, care în textul lui
Schnitzler era plasată în
Viena sfârşitului de secol
XIX, evocând cu acurateţe
viaţa ascunsă
a
diferitor
categorii sociale, are acum
loc într-o metropolă fără nume.
Spectacolul este format din zece viniete cu câte două personaje: fiecare personaj este
prezentat mai întâi într-o relaţie de iubire cu un personaj, şi apoi, în următoarea vinietă, cu
un altul. Acesta din urmă va fi şi el, la rândul lui, într-o relaţie cu un al treilea personaj, care
la rândul lui va avea o relaţie cu următorul, până când, în cele din urmă, un personaj, al
zecelea, va ajunge să apară într-o scenă cu primul personaj. Acest tip de construcţie dramatică
circulară a dus la numele de „Reigen”, adică cerc, dar şi dans, căci personajele sunt implicate
într-o adevărată horă, în care trec unele în braţele altora.
Zece personaje iubesc, caută, visează, sunt angajate în relaţii sexuale, fără a-şi găsi cu
adevărat împlinirea, dar creionând un tablou al vieţii interioare şi exterioare a
contemporanilor noştri.
Pe modelul trupelor ambulante sau, dacă vreţi, pe modelul propus de Peter Brook în
The Empty Space, spaţiul este populat la început doar de două schelete de metal şi două plăci
de lemn. Actorii intră, construiesc spaţiul, îşi aranjează recuzita lângă ei, se aşează împrejurul
spaţiului de joc şi spectacolul începe. Rând pe rând, după fiecare scenă, actorii transformă
spaţiul pentru urmatoarea scenă, ajutându-şi colegii care urmează să joace. La final, spaţiul
rămâne din nou gol, dechis pentru a primi o altă întâlnire între actori şi public.
De asemenea, prin participarea lor, actorii de pe margine construiesc un al doilea
cerc, magic, în jurul actorilor care joacă. Toate scenele sunt scene de intimitate; prin prezenţa
lor, actorii de pe margine sunt nişte voyeuri, duplicând experienţa pe care o are şi publicul
care asistă la spectacol.
Spectacolul este gândit pentru a duce mai departe modelul de lucru din anul I şi II,
pentru a crea o trecere cât mai „blândă” de la „Arta Actorului” la „Teatru” (să nu uităm
vorbele marelui pedagog Ion Cojar: „Arta Actorului nu are nicio legătură cu Teatrul”). În cadrul
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orelor de curs studenţii au fost învăţaţi să fie mereu disponibili pentru lucru, atenţi la ceea ce
se întâmplă atunci când colegii lor lucrează. Au lucrat fiind înconjuraţi permanent de colegii
lor, care asistau, care îi inspirau prin atenţia şi energia investită în lucrul lor pe scenă. Au fost
educaţi să fie o echipă, să pună colaborarea pe primul loc, să aibă grijă unul de celălalt.
Am ales textul Camera Albastră tocmai pentru a crea un spectacol de echipă, un
spectacol în care participarea studenţilor este egală, unde nu există roluri „principale” şi
„secundare”. Am dorit ca studenţii să continue să participe la jocul colegilor lor şi să fie
implicaţi, să investească atenţie în spectacol şi, în acest fel, să continue procesul de învăţare.
Spectacolul propune studenţilor o întâlnire cu personaje diverse şi este surprinzător
faptul că, pe măsură ce spectacolul avansează, tipologiile devin din ce în ce mai complexe,
condiţionate de mecanisme tot mai sofisticate. Dacă, la început, întâlnim oameni simpli
precum prostituata, taximetristul (soldatul la Schnitzler), au-pairul (servitoarea), cu nevoi
simple, din clasele sociale cele mai umile, spre finalul spectacolului întâlnim dramaturgul,
actriţa, aristocratul, personaje cu joc dublu, la care aparenţa are tot mai puţină legătură cu
esenţa. Cu aceeaşi complexitate se întâlneşte şi studentul care evoluează în cursul educaţiei
sale spre actor: de la personaje condiţionate în scenă doar de scopul lor, până la cele
pentru care circumstanţele sunt din ce în ce mai complicate, motivaţiile din ce în ce ascunse şi
stilul din ce în ce mai rafinat.
În final mă despart de această generaţie cu dorinţa ascunsă de a-i vedea construinduse ca actori rafinaţi, care vor reuşi să depăşească circumstanţele oricât de dificile ale devenirii
lor.
conf. univ. dr. Mihaela SÎRBU
Blue Room este un spectacol
care te sucește și răsucește, totul închis
în câțiva metri pătrați, asemenea
personajelor din fața ta. Este camera
în care cele zece personaje caută o
scăpare, o alinare în celălalt, dar nu fac
decât să se învârtăîn buclă în camera
albastră, „in a blue mood”. Așa cum
spune unul dintre personaje în final:
„Nu vezi că suntem blocați, că urmăm o
traiectorie, că suntem sudati și că nu ne
mai putem abate de la ea?” Poate
singurul personaj conștient de starea în care află, aristocratul eșuează lamentabil asemenea
tuturor celorlalte personaje. Personajul meu, Emma, o femeie de aproximativ 40 de ani,
căsătorită cu un politician cu care are și copii, își înșală pentru prima oară soțul cu un student,
prieten de familie, ca un strigăt de ajutor, în speranța că o să-i audă cineva durerea. Acest
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lucru în mod evident nu se întâmplă, se întoarce acasă și intră în aceeași rutină și lipsă de
comunicare cu soțul ei, care îşi caută la rândul său împlinirea în patul altcuiva.
Experiența Blue Room a fost pentru noi toți, un pas mare spre teatrul profesionist. Am
învățat că la fiecare nou spectacol trebuie să joci ca pentru prima oară, să nu te oprești
niciodată din căutare, din cercetare. Am învățat că fiecare spectacol este diferit, că în fiecare
seară ai alt tip de public. Cred că cele mai multe le-am învățat din conceptul spectacolului că
toți actorii sunt la vedere permanent, că stăm cu toții și ne privim colegii spectacol de
spectacol – nu te poți sustrage de la poveste, energia ta lucrează pentru ei și cu ei, astfel
creându-se un flux al energiilor care ajută de fiecare dată actorul care urmează să intre pe
scenă. Desigur, acesta este meritul coordonatoarei nostru, actriță și profesor, d-na Mihaela
Sîrbu.
Blue Room este o oglindă a relațiilor care funcționeazăîn mod defectuos, în care
suntem cu toții captivi, dar în care va exista întotdeauna lumina următoarei zile, speranța că
o vom putea lua de la început.
Ana Crețu – Emma
Arthur Schnitzler s-a născut în 1862 la
Viena, într-o familie de medici evrei. El însuşi,
după terminarea studiilor, a practicat o scurtă
vreme medicina, renunţând la scurt timp în
favoarea scrisului. Un dramaturg controversat
pentru perioada şi societatea în care trăia,
Schnitzler a abordat deseori teme sexuale în
piesele sale, atrăgând, pe lângă oprobriul social, şi
atenţia lui Sigmund Freud, care i-a lăudat intuiţia
în ceea ce priveşte comportamentul sexual. Spre
sfârşitul vieţii, opera lui Schnitzler a avut de
suferit, alături de cea a altor evrei precum
Einstein, Kafka sau Stefan Zweig, de persecuţiile
naziştilor proaspăt ajunşi la putere în spaţiul
germanofon.
Hora iubirilor, în original Reigen, cunoscută
internaţional sub numele francez La Ronde, este
cea mai cunoscută şi cea mai controversată dintre
lucrările lui Arthur Schnitzler. Scrisă în 1897 şi
jucată pentru prima oară în 1920, piesa explorează
ideologia de clasă şi moravurile sexuale ale vremii prin prisma a zece personaje care, în zece
scene, formează zece cupluri, creându-se astfel o structură dramatică circulară. Personajele se
trag din toate păturile sociale, arătând că legăturile sexuale nu ţin cont de clasă. Reacţiile
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publicului şi ale criticii au fost extrem de violente, frizând deseori antisemitismul. Schnitzler,
atrăgându-şi faima de „pornograf evreu”, a retras el însuşi piesa din circuitul public al ţărilor
germanofone. Piesa a fost adaptată de multe ori în decursul anilor, atât în film (cel mai
celebru exemplu fiind cel al regizorului Max Ophüls), cât şi în teatru.
David Hare, dramaturg englez, a adaptat în 1998, Hora iubirilor sub numele de The
Blue Room, păstrând structura şi intenţiile lui Schnitzler, dar transferând acţiunea în
contemporaneitate, într-unul din „marile oraşe ale lumii”, personajele modificându-se în
consecinţă. Astfel, protagoniştii scenelor sunt o prostituată, un şofer de taxi, un au pair, un
student, o femeie măritată, un politician, un model, un dramaturg, o actriţă şi un aristocrat.
În piesa lui Hare, putem observa, dincolo de ambalajul social şi sexual în care sunt
prezentate scenele, problemele reale ale fiecărui personaj, de la singurătate şi dragoste
nereciprocă la obsesii şi dezamăgiri.
Răzvan Enciu – Studentul
Camera albastră este spectacolul unei echipe.
Înainte de a fi actori, suntem colegi – depindem unii
de ceilalți, ne ajutăm, ne completăm și știm că de
contribuția fiecăruia în parte depinde soarta
întregului spectacol. Aceasta este formula de lucru
propusă de doamna profesor Mihaela Sîrbu, cea care
coordonează acest proiect.
Partiturile sunt mici, dar convingătoare: zece
personaje – cinci bărbați și cinci femei: o prostituată,
un taximetrist, o cameristă, un student, o femeie
măritată, un politician, un model, un dramaturg, o
actriță și un aristocrat, tipologii umane aflate în
situații de viață obișnuite. Ceea ce contează este
interacțiunea dintre ele. Le vedem expuse nevoile,
fricile, dorințele, iar ingredientul care le unește este
nevoia de afecțiune. Textul este actual, proaspăt,
simplu doar în aparență, pentru că în esență vorbește
despre fragilitatea omului, despre necesitățile fiecărui
individ în parte, indiferent de sex, statut social sau ocupație.
„Actrița” este singurul personaj din piesă care nu are nume, tocmai pentru că
întruchipează un loc comun în mintea spectatorilor: artista totală, grandomană, excentrică,
instabilă emoțional, vicioasă, răsfățată, asemănătoare cu cea din libretul lui Rigoletto, „La
donna è mobile qual piuma al vento”. Acest rol mi-a dat libertatea de a mă juca, de a-mi lăsa
liberă imaginația, de a patina ușor pe muchia penibilului și a kistch-ului, încercând să nu cad
într-acolo. În ciuda artificialității și a megalomaniei, actrița este un personaj plin de vitalitate,
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de umor (de cele mai multe ori involuntar), este deopotrivă antipatică și simpatică, poate
stârni repulsie și milă, dezgust și fascinație, amintind puțin de Norma Desmond din „Sunset
Boulevard”, de Margo Channing din „All About Eve” sau de actrița Sylvia din „La Dolce
Vita”. Sunt puține momentele când o iei în serios, dar acele momente sunt autentice pentru
că scot la iveală o dramă mocnită, aceea a artistului, în general, dar mai ales a femeii-artist,
îmbătată de succes, cu frica îmbătrânirii și a scoaterii de pe afiș, dornică de dragoste
adevărată, nu doar de laude sterile, spunându-și sieși într-o notă cehoviană „Să trăim!”.
Oana Predescu – Actrița
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Viața3
de Yasmina Reza
traducerea şi adaptarea: Iulia Lumânare
Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de prof. univ. dr. Adrian
Titieni
Coordonator proiect:
drd. Iulia Lumânare
Scenografie, costume şi afiş: Elodie Chiper
Editare sunet: Mihai Bogos
Ecleraj: Cristian Niculescu
Mixaj/Operatori sunet şi lumini: Ştefan
Eparu, Mihai Dulea, Alfredo Minea
Distribuţia:
Henry - Codrin Boldea
/Alexandru Beteringhe/Paul Radu
Sonia - Alina Mihuţ
/Veronica Ungureanu/Oana Predescu
Hubert - Vlad Gherman
/Tiberiu Hărşan/Andrei Bibire
Ines - Bianca Cuculici/Maria-Veronica Vârlan/Rusalina Bona
Am pornit nu de la premiza unui spectacol, ci de la aceea de a completa bagajul de
mijloace care să transforme încă-studentul în deja-actor. Actor pentru că poate să acționeze în
deplină conștiință de sine, nu doar instinctual și, deci, incapabil să refacă traseul altfel decât
printr-un travaliu emoțional vecin cu automutilarea. Instinctul nu e ceva nedefinit, care ne
poartă, de dincolo de noi, pe calea acțiunii. Cum nu e nici ceva ce au doar unii dintre noi. Îl
avem cu toții. Ceea ce ne diferențiază e gradul de conștientizare a lui. Numim instinct
actoricesc ceea ce generează răspuns veritabil la un stimul. Ceea ce am încercat să fac în
laboratorul Vieții la puterea a treia a fost să îi apropii pe studenți de procesul de decodificare a
stimulilor. Pentru că, odată înțeles stimulul – cu tot ceea ce implică el obiectiv (valabil pentru
majoritate, dacă s-ar confrunta cu stimulul) și, mai ales, subiectiv (valabil doar pentru tine,
cel surprins de stimul) – ajungi să înțelegi și ceea ce părea de nedefinit: instinctul – de ce aș
reacționa așa și nu altfel. Experiența general uman valabilă îți dă măsura, pentru că ea
colectează regula: tot ceea ce trebuie să fie conținut, ca să fie credibil, indiferent de cine
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privește. Particularitatea constă în ceea ce exclude această regulă, dar conținând regula.
Obiectivul și subiectivul. Obiectivul era ceea ce studenții deja știau să manipuleze, pentru că,
obiectiv fiind (general uman valabil), era automat și personal. În ce privește subiectivul, e
evident că vorbesc despre personaj. Motivul pentru care nu folosesc cuvântul ca atare nu
vine din dorința de a prezerva mitul conform căruia el nu există, ci pentru a mă feri de
prejudecățile care îl însoțesc.

Folosindu-mă de principiile psihanalizei, am căutat să îi îndrum pe studenți pe
drumul către sine, către acele conținuturi personale care nu sunt general uman valabile, ci îi
diferențiază, îi fac să devină subiectivi. Pornind de la ei înșiși, de la acceptarea de sine în afara
fricii de a fi judecați, să poată admite și înțelege acele gânduri sau emoții pe care, rațional, nuși dau voie să admită că le conțin. Pentru că din asta se naște viul. Nu din principii morale,
coduri etice, reguli sociale, scopuri conștiente, motivații raționale. Experiența unică și
irepetabilă de viață pune individul în condiția de a reacționa subiectiv la stimul, pentru că
stimulul nu acționează doar asupra conținuturilor conștiente, ci, mai ales, asupra celor
inconștiente. Emoția nu e de natură conștientă, dar poate fi conștientizată și analizată, pentru
că ea e doar o consecință, chiar dacă de natură irațională. Dacă e consecință, pesemne are
cauză. Trebuie aflată cauza, stimulul interior. Pentru că orice stimul exterior atinge, înainte
de reacție, unul interior. În orice acțiune întreprinsă individul nu caută doar să ducă la
împlinire un scop rațional, conștient. În spatele fiecăreia stă ascunsă o pulsiune de natură
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irațională, care se vrea satisfăcută și, care, de cele mai multe ori, ajunge să genereze o
contradicție. Cenzorul personal reușește să o suprime și ea nu se manifestă uneori decât
printr-o simplă îndepărtare a unei scame imaginare de pe pantalon. Alteori, e atât de
puternică, încât cenzorul se agață bulversat de prăjitura pe care copilul nu ar trebui să o
mănânce după ce s-a spălat pe dinți. Caută disperat toate argumentele raționale pentru care
acest lucru e inadmisibil, pentru că, de fapt, individul e incapabil să admită despre sine că
vrea să divorțeze, că partenerul de viață nu e ceea ce și-ar dori să fie. Așa începe textul
Yasminei Reza, cu o ceartă conjugală despre regulile după care Sonia și Henry consideră că ar
trebui crescut Arnaud. N-am să vorbesc nici despre autoare, nici despre semnificațiile de
natură literară ale textului. Ce am căutat să realizez împreună cu ei, cu studenții, a fost
decriptarea subtextului pentru care textul e, de fapt, doar pretext. În cele două luni de lucru,
am petrecut jumătate din timp decopertând textul, căutând în spatele fiecărei asocieri de
cuvinte asocierile pe care le face fiecare dintre participanții la dialog. Relația în patru, felul
prin care asta pervertește, prin cenzură, reacția inițială la stimul. Primul pas a fost acela de a-i
face să conștientizeze felul în care ei înșiși sunt influențați în manifestare de prezența
celorlalți. Pentru că orice prezență ajunge să ranforseze cenzorul personal într-un mod unic.
Comportamentul uman este consecința alerării intimității. Numesc intimitate grația cu care
ființa știe să existe atunci când nu are martori, alții decât pe ea însăși. Alterarea intimității în
jocul de doi și, mai ales, de patru, se produce ca o consecință a oscilației importanței pe care o
are fiecare martor în parte pentru cel al cărui subiectiv încercăm să îl definim. Iar lucrul la
conștientizarea acestui perpetuum mobile a presupus un grad major de intimitate, onestitate
și încredere. Pentru a putea deconstrui subiectivul în felul acesta a fost nevoie, mai ales, de
grijă în redirecționarea orgoliului în actul re-creator, pentru că adevărul lezează, iar asta s-a
întâmplat odată cu acceptarea necesitatății în această profesie a orgoliului, ca a oricărei altei
emoții. Atunci, grațios, orgoliul învață să devină mândrie. Și știu că suntem, toți treisprezece,
mândri de drumul făcut împreună. De proces, nu de succes.
Viață la puterea a treia. Eu, Supraeu și Sine. Nu încetează niciuna să existe, nu poate
niciuna să fie suprimată, nu poate niciuna să domine, pentru că sunt puterile simbiotice ale
ființei. Se poate, foarte rar, să atingă starea de grație în care toate trei vor și le e satisfăcută
vrerea de același lucru. O numim fericire. Un cuvânt în plus, un zâmbet în minus și direcția
spre care se îndreaptă viața se poate schimba. Direcția, nu și viața. Pentru că, la orice putere
ar fi ridicată, viața găsește calea de a demonstra că ființa a fost creată după chipul și
asemănarea teoriei haosului, care descrie comportamentul anumitor sisteme dinamice
neliniare, a acelor sisteme care prezintă fenomenul de instabilitate numit sensibilitate față de
condițiile inițiale, motiv pentru care comportamentul lor pe termen relativ lung – deși se
conformează legilor deterministe – este imprevizibil, adică aparent haotic (sursa Wikipedia).
drd. Iulia Lumânare
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Iulia Lumânare a reușit să schimbe în fiecare din noi câte ceva și mă refer la ceva-ul
personal pe care îl conținem. A reușit să ne citească și să pătrundă în mințile noastre. Ce a
obținut? Un grup unit de oameni care se adună întotdeauna cu o poftă nebună de joc și joacă.
Ce știu sigur este că ne-a modificat nu numai pentru acest spectacol, dar și pentru viitor. Este
pedagogul care te ajută să descoperi singur în tine resursele necesare pentru o schimbare.
Știu că m-a făcut să întorc privirea spre un alt mod de lucru, să am încredere în mine și să fac
primii pași spre actorul profesionist în devenire. Pentru mine este acel om unic care mi-a
modificat viziunea asupra acestei meserii. Ea ne-a învățat cum să căutăm în noi de fiecare
dată când ne simțeam pierduți.
Maria-Veronica Vârlan - Ines
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Am tendința de a lăuda foarte rar oamenii, însă Iulia Lumanare nu îți lasă prea multe
opțiuni. Consider că ceea a făcut Iulia cu noi este ce ar trebui să facă orice regizor. Lăsând la o
parte osteneala de a cunoaște pe fiecare în parte pentru a putea lucra cu el cât mai bine
posibil (lucru pe care toată lumea îl face în ziua de astăzi, nu?) aplicarea conștientă a
psihanalizei în desfacerea textului este un mod de lucru de care nici măcar nu am auzit până
să încep repetițiile la Viață la puterea a 3-a. Nu zic că ar fi prima, dar este singura pe care o știu
și din punctul meu de vedere subiectiv, cam asta este singura metodă prin care știi cu
adevărat pe cine joci. Eu sunt de părere că o cunoaștere cerebrală cvasi-perfectă este scheletul
necesar pentru a pune sufletul și, după 3 luni de repetiții, mă consider puțin mai aproape,
simt și cred că am crescut și ca om, și ca actor, iar asta spune multe.
Tiberiu Alexandru Hărșan - Hubert

Proiectul Le trois versions de la vie este primul meu spectacol. Este emoționant să aplici
ce înveți în anii de facultate și această primă experiență va rămâne mereu în inima mea. Am
avut 2 luni de „cantonament”, ca să îi zic așa. Dacă inițial aveam o sumedenie de întrebări,
cum ar fi „Ce gândește aici personajul?”, „Care este mai concret relația lui cu partenerul?”,
„Cum aș reacționa eu în locul personajului?” și multe alte „De ce”-uri, ulterior, cu ajutorul
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experienței venite prin muncă și prin reprezentațiile spectacolului, am reușit să cunosc întratât de bine situația, încât am primit răspunsul la și mai multe întrebări. Am inceput să fiu
mult mai relaxat, ceea ce m-a ajutat foarte mult și în spectacol, am început să dau o
importanță mai mare celorlalte personaje, să le înțeleg punctele de vedere și să reacționez
natural păstrând textul și obligo-urile, am început să fiu atent la detalii. Mă bucur că am avut
ocazia să lucrez alături de cei mai talentați colegi din an, să îi cunosc atât pe ei, cât și pe cei pe
care îi interpretează. Mă bucură nespus de mult că experiența spectacolului m-a ajutat să
înțeleg mai bine toate exercițiile de actorie pe care le făceam în primii ani!
Vlad Gherman – Hubert
Evident, după
premieră
m-am
întrebat ce am câștigat.
Concret. Ei bine, miam dat seama că în
decursul unei miimi de
secundă noi vrem ceva
cu înverșunare și nu-l
mai vrem sub nicio
formă. Și o paletă de un
miliard de griuri între.
La fel de autentic. Și
atunci:
acțiunea
petrecându-se
într-o
sufragerie,
unde
nimeni nu declamă sau
râde isteric sau plânge
în hohote, ca spectator ai senzația că n-ar trebui să fii acolo. Că ai dat buzna în casa unor
necunoscuți. Ne consumăm povestea discret, „ca în viață”, dar tot de dragul publicului.
Andrei Bibire - Hubert
Viață3 de Yasmina Reza, un proiect coordonat de asist. univ. drd. Iulia Lumânare –
este un kammerspiel: o cameră de apartament, două cupluri diferite, trei seri diferite și
doisprezece actori diferiți care încearcă să transmită la unison natura personajelor pe care le
interpretează. La final, înțelegem că diferențele dintre noi abia dacă mai contează; ceea ce
rămâne este un tablou sfumato cu patru personaje în cautarea propriei rațiuni de a trăi.
Pentru Sonia, personajul pe care îl interpretez într-unul dintre cele trei acte ale piesei,
senzația neîmplinirii, a ratării este covârșitoare. Sonia gândește mult și vorbește puțin,
salvează aparențele, sesizează ridicolul situației, dar zâmbește resemnat, este inteligentă și
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cinică, manifestă un vag dispreț pentru cei inferiori ei, nu suportă moliciunea umană, lipsa
simțului penibilului, umilirea în public – atribute ale personalității soțului său, Henry.
Piesa lui Reza prezintă trei „felii de viață” povestite subtil și inteligent. Ca actor,
trebuie să-ți reglezi gesturile, reacțiile, impulsurile, în așa fel încât să nu faci nici mai mult,
dar nici mai puțin decât este nevoie. Intervine diferența dintre ce spunem și ce gândim; în
spatele unei replici banale se pot ascunde frustrări, angoase, deziluzii, iar treaba actorului
este să le sugereze, nu să le redea în mod afișat și ostentativ, tocmai în asta constă dificultatea
unui astfel de text.
Oana Predescu – Sonia
Viața3
este
un
spectacol construit pe trei
planuri paralele diferite,
care prezintă trei realităţi
distincte, în care cele patru
personaje
par
nişte
marionete mânuite de un
atotputernic
dramaturg.
Ele sunt prinse într-o
capcană din care nu pot
scăpa şi indiferent cât s-ar
zbate pentru rezolvarea
conflictelor care apar între
ele, povestea se reia şi sunt
puse din nou în situaţia de a găsi o ieşire.
Yasmina Reza nu creează doar trei versiuni diferite ale unei poveşti, dar stabileşte şi
trei versiuni diferite ale personajelor. Sonia, personajul pe care îl interpretez, este o femeie
puternică şi sigură pe ea, dar toate aceste atribute ascund o fragilitate profundă şi o frică
covârşitoare de eşec. De-a lungul celor trei acte, ne este înfăţişată diferit şi pe cum se
derulează piesa îi descoperim alte faţete, alte moduri de a aborda o problemă, o altă atitudine
faţă de soţul ei, de copilul ei şi faţă de ea însăşi.
Yasmina Reza propune un joc cu reguli stricte, un univers foarte bine conturat, în care
fiecare personaj luptă pentru propriile aspiraţii, orgolii sau mai simplu spus, pentru viaţa lor.
Dar ce înseamnă viaţa în acest infinit de necunoscute? Cu amărăciune constatăm că orice
alegere pe care o facem, lucrurile se derulează tot în ordinea lor firească şi în final ajungem să
ne întrebăm cât de mult contăm. „Ce reprezinţi tu pentru universul ăsta? Nimic...un fir de
nisip oarecare, dar care există şi se vrea stâncă...”
Alina Mihuț– Sonia
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Treapta a noua
de Tom Ziegler
Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni
Coordonator proiect: lect. univ. dr. Mihaela Beţiu
Scenografie: drd. Mihaela Popescu, coordonată de prof. univ. dr. Ştefania Cenean
Light-design: Andrei Răduţ (Master Light&Sound Design) & Mihai Mitrea (Master Actorie)
Sunet: Sorin Brehuescu, Bianca Oprea & echipa
Voce Stefan: Florian Ghimpu
Voca mama: Mihaela Beţiu
Song: Trooper Romania
Foto&Video: Lucian Năstase
Afiş şi program: Roxana Văduva
Coordonator tehnic: Gabriel Olteniceanu
Maşinist: Nicolae Matei
Distribuţia:
Joanna – Carla Mihai, Bianca Oprea, Alina Eremia
Melissa – Cezara Munteanu, Gloria Melu, Roxana Văduva
Eleanor – Ioana Nicolae, Ioana Vasile, Narcisa Mitroi, Corina Bunghez
Tracy – Andreea Mera
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Foarte multe dintre personajele lui Tom Ziegler sunt femei. L-au fascinat
profunzimea, emoţia de care sunt femeile capabile şi, în toate operele sale, personajele sunt,
în general, feminine. Ca teme, a fost foarte preocupat de prietenie şi de voluntariat – ajutorul
necondiţionat pe care cei sănătoşi fizic şi mental sunt dispuşi să-l acorde semenilor aflaţi în
diverse forme de suferinţă. Treapta a noua sau Pasul al nouălea, în traducere mai exactă, este,
de asemenea, o poveste cu patru femei (două mature şi două adolescente) despre prietenie,
despre capacitatea de a susţine necondiţionat pe cineva, o poveste despre terapia prin
solidaritate. Joanna, personajul nostru principal, parcurge sub ochii noştri pasul al nouălea,
pasul în care alcoolicul în terapie cere iertare celor cărora le-a făcut rău cu alcoolismul său.
Aşa se petrece, după şase ani, întâlnirea cu fiica sa – Melissa – „un copil excelent în toate
privinţele, mai puţin în viaţa propriu-zisă”, după descrierea lui Ziegler. Reîntâlnirea stârneşte
resentimente puternice Melissei, emoţii negative ce nu ar putea fi depăşite dacă aici nu s-ar
afla prietena cea mai bună a Joannei, Eleanor, cea care este, de asemenea, „naşa” ei la
Alcoolicii Anonimi. Criza este potenţată şi de întâlnirea inopinată cu Tracy, o alcoolică şi o
toxicomană adolescentă abandonată de singura sa rudă – mama. Se reia, ca şi în cazul relaţiei
Joanna-Melissa sau Eleanor-fiica sa, tema abandonului şi a efectelor disruptive pentru
personalitate, pentru relaţiile familiale şi sociale ale consumului de alcool.
Temele piesei sunt, din păcate, extrem de actuale, iar piesa lui Ziegler are efect
catarhic. În fapt, nu alcoolismul este tema principală a piesei, ci terapia alcoolismului, a codependenţei, a relaţiilor familiale alterate. Efectul asupra publicului este eliberator. Fiecare
spectator are propria sa poveste legată de întâlnirea, frontală sau razantă, cu problema
alcoolismului. Acest fapt creşte tensiunea în sufletul spectatorilor, mai cu seamă că şi jocul
actriţelor este unul foarte bun, personal, implicat şi este rezultatul unui studiu extrem de
aplicat pe care l-am făcut în legătură cu problemele descrise în piesă.
Astfel, personajele lui Tom Ziegler sunt suportive unele cu altele, exact în acelaşi mod
în care autorul este suportiv faţă de noi toţi. Ne-a fost oferită chiar şi o Diplomă de excelenţă
din partea Comunităţii Alcoolicilor Anonimi şi al Al-Anon Bucureşti „pentru sprijinul
acordat Comunităţii AA Bucureşti în efortul comun de transmitere a mesajului nostru de
întrajutorare către alcoolicul aflat în suferinţă prin excepţionala punere în scenă a
spectacolului de teatru Treapta a noua.”
Repetiţiile au avut şi efecte terapeutice colaterale – fiecare membră a grupului are
propria poveste familială sau conjunctură socială cu probleme legate de alcoolism şi
aprofundarea problemelor corelate terapiei dependentului sau co-dependentului în timpul
repetiţiilor a realizat, indirect şi într-o măsură, desigur, şi terapia actriţelor implicate în
proiect.
Din punct de vedere pedagogic, aş vrea să menţionez câteva aspecte:
1. Procesul de construire a spectacolului a fost cel specific şcolii noastre – de la lectura la
masă cu analiza textului, descoperirea situaţiilor, a evoluţiei conflictului în conformitate cu
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scopurile fiecărui personaj în parte, până la descoperirea conceptului fiecărui personaj, a
manifestărilor comportamentale rezultante şi a evoluţiei relaţiilor (testate iniţial prin
improvizaţie).
2. Paralel cu analiza situaţiilor din punct de vedere al artei actorului, am făcut (în limita dată
de propria cercetare în domeniu) analiza efectelor psihologice ale abuzului de alcool,
efectelor comportamentale, a patternurilor rezultante şi am cercetat terapiile adecvate.
3. Apoi, având la dispoziţie 11 studente şi o piesă cu 4 personaje, am fost pusă în faţa unor
provocări administrative: 11 fete înseamnă 4 distribuţii... fără o persoană. Rezultă, după
calcule matematice simple, 4 spectacole. Şi aici am simţit că eu, ca profesor, mă aflu în faţa
unei mari provocări şi am hotărât că este mult mai ofertant să fac „distribuţii ideale”, adică să
împart rolurile după cum se potrivesc mai bine, fără a ţine cont de detalii administrative.
Rezultatul este următorul: există 2 Joanne, 3 Mellisse, dar numai o Tracy şi 4 Eleanor. Fetele
sunt distribuite „la modul ideal” pe rolul lor, iar combinaţiile posibile între ele sunt foarte
multe. Acest schimb de parteneri a devenit un mod de operare în timpul repetiţiilor şi, deşi a
făcut ca lucrurile să se aşeze mai greu, totuşi, a declanşat abilităţi de prelucrare spontană,
reacţii prompte la diversitatea stimulilor, o concentrare sporită în urmărirea Scopului etc..
4. Pe de altă parte, când rolul Melissei crea un impas actriţelor care îl studiau, am încercat o
metodă utilizată şi de profesorul Ion Cojar: Melissele joacă rolul lui Tracy. Exerciţiu de
dezinhibare efectiv. Şi a funcţionat imediat. Efectele dezinhibării, ale unei percepţii acutizate
mult şi ale prelucrărilor rapide s-au păstrat şi atunci când actriţa reintra în rolul Melissa.
5. Următoarea etapă va consta în adăugarea celei de-a treia Joanne (repetiţiile sunt în toi) şi a
celei de-a doua, poate chiar a treia Tracy, tot din interiorul grupului.
Am dus lucrul în grup către o solidarizare extremă creând în mod conştient, pas cu
pas, o mică comunitate cu idei şi principii comune, un grup care naşte în fiecare membru al
său – fie că vorbim de cele 11 studente sau de mine, profesorul lor – senzaţia confortabilă şi
mândră a apartenenţei.
lect. univ. dr. Mihaela BEŢIU
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În America anilor ’90, Tom Ziegler începea să scrie Treapta a noua inspirându-se din
viața reală. „Un membru al familiei mele era un alcoolic recuperat care mergea la întâlniri
AA. S-a căsătorit cu o femeie care era de asemenea membru AA şi alcoolică recuperată. După
ce am cunoscut-o pe această femeie, mi-a spus că se pregătea de Pasul al nouălea împreună
cu fiica sa adolescentă. Aceasta a fost sămânţa plot-ului.” A terminat primul draft în trei luni,
dar au fost probabil mai mult de douăzeci de versiuni, până ca piesa să fie jucată pentru
prima dată.
Aici, în România secolului XXI, Treapta a noua a crescut odată cu noi. Ţin minte că era
o zi friguroasă de decembrie când, stând de vorbă cu o prietenă ce îmi este şi colegă, am aflat
că doamna profesor Mihaela Beţiu îşi propune să facă o piesă cu patru fete despre alcoolism şi
familie. Ceva a zâmbit în mine. Nu ştiu dacă ideea de a atinge, pentru licență, un subiect atât
de delicat în viaţa mea sau dorinţa de a lucra într-un colectiv de fete. Am decis să întreb dacă
pot intra în proiect şi răspunsul a venit imediat: „Ioana, consider că eşti chiar potrivită!” Mam îndrăgostit din prima clipă de piesă şi de Eleanor. Nu am crezut niciodată că vom
construi o familie în timpul repetiţiilor pentru spectacol, aşa cum nu am crezut niciodată că
va lua naştere un proiect atât de amplu, care să ne ţină pe toate atât de aproape. Sfârşiturile
sunt bune uneori.
Şi uite aşa ne-am trezit într-o iarnă friguroasă, douăsprezece suflete adunate într-o
sală mică din facultate pentru a începe să punem pe picioare acest proiect. Rolurile fiind doar
în număr de patru, iar noi, aproape triplu, nu a fost uşor să fim distribuite. Dar partea
frumoasă a venit abia atunci când fiecare dintre noi s-a lipit ca o mănuşă pe rolul primit.
Patru suntem la număr pe rolul meu. Și totuşi…
La prima lectură a volumului Munca actorului cu sine însuși am regăsit o frază în care
nu am crezut niciodată până acum. „Gândiţi-vă mai mult la ceilalţi şi mai puțin la voi înşivă.
Faceţi-vă griji pentru starea şi activitatea generală şi nu pentru ale voastre, proprii – atunci
chiar vouă vă va fi mai bine”, spunea Stanislavski în volumul al II-lea. Asta am învățat eu,
mai presus de toate, în acest colectiv: că atunci când renunți la eu pentru noi, la tine pentru
voi, totul pare magic şi se conturează într-un întreg frumos cu fiecare şlefuire prin care trece
zi de zi la repetiții.
„Alcoolicii Anonimi sunt o comunitate de bărbaţi şi femei care îşi împărtăşesc
experienţa, puterea şi speranţa cu scopul de a-şi rezolva problema comună şi a-i ajuta şi pe
alţii să se însănătoşească în urma alcoolismului. Alcoolicii Anonimi au un singur scop
primordial, acela de a rămâne abstinenţi şi de a transmite mesajul alcoolicilor care mai
suferă.” Aşa sună descrierea grupării AA de pe site-ul propriu. Ca şi în cazul lui Tom Ziegler,
m-am hotărât să-i contactez, în dorinţa de a înţelege mai bine cum funcţionează terapia în 12
paşi introdusă de această comunitate. Mi-a răspuns preşedintele AA România, domnul
Constantin Răzleţ-Condu, care, renunţând la anonimat, a acceptat să vină la spectacolul nostru,
dar şi să ne vorbească despre alcoolism, abstineţă şi despre terapia specifică. Dintr-un interviu
253

Concept vol 12/nr 1/2016
Performance
audio cu dansul, am extras următoarele aspecte importante: „Dacă nu conştientizezi că ai o
problemă cu alcoolul, nu te poţi vindeca. Programul este de natură spirituală, deşi la început
a fost creat cu o natură pregnant religioasă. A fost scoasă treptat partea religioasă şi a fost
introdus termenul de «Dumnezeu aşa cum şi-l închipuie fiecare dintre noi» – pentru a fi
accesibil oricărei religii, dar şi celor agnostici. [...] Primii 3 paşi sunt de bază: admiterea
neputinţei în faţa alcoolului şi nevoia de a cere ajutor. Asta fac AA, se ajută între ei. Nu există
un alcoolic care să nu-l înţeleagă pe celălalt.” Acest aspect al ajutorării reciproce, al prieteniei
şi solidarităţii este esenţial şi la Ziegler şi în lectura pe care profesorul nostru coordonator a
făcut-o textului. Atât Eleanor, cât şi Joanna au pornit însă cu acel prim pas – cel mai
important – recunoaşterea adicţiei şi decizia de a i se împotrivi. Cum ar spune George
Bernard Shaw: Doar cei ce s-au ajutat singuri ştiu cum să-i ajute pe alţii.”
Ioana Nicolae – Eleanor

254

Concept vol 12/nr 1/2016

Performance

Doamna profesoară Mihaela Bețiu a avut cea mai bună idee când ne-a propus acest
text și cel mai nebun curaj de a face patru distribuții. Suntem o echipă foarte mare şi mă simt
norocoasă că am atâtea fete minunate lângă mine. E minunat că pot să lucrez cu prietenele
mele cele mai bune şi să trec împreună cu ele printr-o experienţă fascinantă. În scenă, am o
siguranță mult mai mare pentru că știu că, orice s-ar întâmpla, partenerele mele îmi sunt
alături. Existenţa distribuţiilor multiple s-a dovedit a fi un avantaj pentru fiecare dintre noi,
dar mai ales pentru mine. Norocul a fost de partea mea şi am rămas singura Tracy, lucru ce
este o provocare şi o plăcere pentru mine. Am jucat într-o lună în zece spectacole, am avut în
unele zile câte trei spectacole pe zi şi am profitat de fiecare deplasare şi de fiecare festival. Pe
lângă asta, învăţ la fiecare spectacol şi descopăr ceva nou pentru că joc cu toate fetele, în
combinaţii diferite. Am reuşit să învăţ să mă adaptez la ritmul spectacolului din seara
respectivă, să fiu aici şi acum, să le dau energie când
simt că le lipseşte, să mă agăț de ele când nu mai pot
găsi eu însămi, să mă bucur de fiecare în parte şi să iau
ce este mai bun de la fiecare.
Tracy m-a făcut să ies dintr-o cuşcă în care
intrasem singură odată cu admiterea în facultate. Fiind
o fire perfecționistă, în primii doi ani de şcoală am pus
atâta presiune pe mine, încât am uitat să mă bucur de
ceea ce fac şi am devenit din ce în ce mai nesigură. Nu
pot spune că în doi ani nu am avut momente de care să
mă bucur sau de care să fiu mândră, dar ştiu clar că în
momentul examenului panica punea stăpânire pe mine,
bucuria dispărea şi rămânea frustrarea faptului că ştiam
că aş fi putut lucra mai bine, dar n-am făcut-o din frică.
Și uite că au apărut Treapta a noua şi Tracy ca să-mi
zguduie lumea şi să mă trezească.
Textul mi-a plăcut extrem de tare încă de la început. Țin minte şi acum seara în care
încercam să termin de citit piesa, dar nu reușeam pentru că nu mai vedeam din cauza
lacrimilor, deşi, la început, tot eu mă amuzam de ce situaţii comice a creat Ziegler în prima
parte. Și tocmai combinația asta de râs, lacrimi, tematică actuală şi mesaj puternic mi-au dat
siguranța că acest proiect va avea succes. Alcoolismul este o boală care afectează foarte multe
persoane, în mod direct sau indirect, şi mă bucur că noi putem să spunem o poveste care să le
dea unora de gândit, care pot schimba ceva, care poate da un imbold către recuperare.
Întâlnirea cu cei din Comunitatea Alcoolicilor Anonimi din România şi Al-Anon Bucureşti,
diploma pe care doamna profesoară şi toată echipa a primit-o din partea domnului

255

Concept vol 12/nr 1/2016
Performance
Constantin Răzleţ-Condu, reprezentantul AA, ne confirmă eforturile şi ne ambiţionează să
ducem mesajul nostru mai departe.
Cu un text atât de bun, un personaj aşa de ofertant şi cu o echipă formată din zâne
minunate am reușit să-mi câștig libertatea, curajul şi bucuria, ca actriţă, şi generozitatea, ca
om, iar cu asta cred că mi-am atins o parte din obiectivele pentru anul III şi am reușit să
închei o etapă de la un început de drum, sper eu, cât mai lung.
Andreea Mera – Tracy
Teatru. Un cuvânt scurt în definiția căruia intră mai multe imagini decât cele pe care
le putem găsi în operele de artă ale muzeelor din întreaga lume. Un cuvânt care deschide
porțile minților prin cuvânt, culoare, sunet, trup, emoţie, viaţă, imaginaţie, creativitate. Dar,
mai mult, teatrul înseamnă experiență, fenomen social, dezbatere, controversă, recuperare,
vindecare.
În faţa publicului contemporan, mult mai educat estetic faţă de cel din alte perioade
istorice, jocul actorilor este mult mai interiorizat, mai axat pe dezbaterea unor teme, idei,
probleme umane – individuale şi sociale. Este şi cazul uneia dintre piesele lui Tom Ziegler –
Treapta a noua – al cărei subiect balansează lupta dintre două orgolii, o mamă vinovată care
încearcă să-și ceară iertare față de fiica ei şi fiica, marcată de co-dependenţă şi abandon. Mai
exact, piesa prezintă efectele în timp ale alcoolismului asupra oamenilor, traumele pe care le
provoacă şi dramele pe care le declanşează alcoolicii celor din jur.

Personajul meu – Joanna – s-a jucat cu propria viaţă… până într-o zi. Joanna este o
fostă alcoolică în proces de vindecare care vrea să-şi întâlnească fiica după şase ani pentru a-i
putea cere iertare. Se pregătește intens psihologic şi are şi suportul extraordinar al unei
prietene, şi ea membră AA, – Eleanor.
Nu prea am fost încântată de faptul că o să lucrez într-un colectiv de 11 fete. De fapt,
eram aproape sigură că o să cedez. Adevărul adevărat e că nici piesa nu m-a dat pe spate.
Oricum, ceva tot s-a întâmplat, căci, de la geneza proiectului până acum, simt că am crescut
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un mic copil – rolul Joannei. „Profa”, Mihaela Beţiu, a avut grijă să ne distribuie astfel încât să
avem ocazia să ne lărgim limitele. Ţin minte că aveam o perioadă în care îmi venea, la
propriu, să mă dau cu capul de pereţi pentru că nu găseam un drum, un pattern care să mă
ajute cu rolul, dar nici nu-mi prea venea să vin şi să mă plâng. La repetiţii exista o atmosferă
aşa, de „acasă”, care nu prea-ţi dădea voie să fii trist. Bineînţeles, asta m-a ajutat, cu atât mai
mult cu cât conflictul din piesă este foarte interiorizat, așa că să-mi mai spună mie cineva
dacă studenții nu sunt „autentici”.
Bianca Oprea – Joanna
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A fost o şansă incredibil de mare pentru mine să am ocazia să construiesc rolul
Joannei McNeil. M-am bucurat foarte tare atunci când am fost distribuită. Nu faptul că era
rol principal mă bucura, ci faptul că nu puteam să îi dau de capăt. La început mi se părea
profund şi de neînțeles. În sinea mea mă temeam, dar, în același timp, clocotea în mine
curiozitatea de a afla dacă îi pot face față.
Nu m-am regăsit deloc în poveste la început. Nu puteam să găsesc o poveste
asemănătoare care să mi se fi întâmplat, la care să mă pot raporta. Universul mi l-am creat.
Am luat totul de la zero, asta a fost cea mai mare provocare. Apoi mi-am dat seama. Mi-am
dat seama că trebuie să iubesc. Și a funcționat. E încredibil cum acest sentiment poate desluși
cele mai adânci mistere. Așa am reușit să descopăr o parte din Joanna. Pornind de aici am
început să caut, să cercetez.
Joanna este de departe este cel mai complex rol pe care îl am în spectacolele de licenţă.
Acest episod din viața Joannei şi al Melissei este crucial pentru viața amândurora, oricine are
de învățat de aici, nu cred că este o poveste despre alcoolism, ci despre viață în general. O
după-amiază în care patru personalităţi diferite se întâlnesc, se ciocnesc, au refulări uriaşe,
dar şi revelaţii multiple şi cel puţin viaţa Melissei şi a Joannei se schimbă major, căci între ele
se leagă ceva ce părea să fie rupt demult. După cum reiese, nu iubesc doar ceea ce am eu de
făcut, ci lucrul tuturor din acest spectacol este la fel de greu, important şi interesant. O
oportunitate pentru toate cele 11 fete care am fost implicate în proiect de a descoperi
împreună ceva ce n-am trăit poate niciodată.
Am avut de unde alege, am mai lucrat şi la alte două proiecte, dar când a fost să mă
decid, nu am stat pe gânduri. Mă bucură fiecare moment alături de Joanna, alături de
colegele mele din toate distribuțiile. Tom Ziegler are un talent colosal în a scrie replici
savuroase – citind şi recitind piesa râdeam şi plângeam în acelaşi timp. Pe Joanna nu am
descoperit-o în totalitate. Mi-ar plăcea să mai încerc încă o dată rolul şi la patruzeci de ani, să
văd atunci cum va fi. În fiecare zi, cu fiecare lectură, cu fiecare discuție, repetiţie imposibilul
parcă începea să devină posibil. Am avut noroc de oameni dornici şi dedicați care mi-au
fructificat plăcerea de a lucra la acest spectacol. Am avut noroc că a avut cine să-mi explice ce
se petrece în capul şi sufletele oamenilor în asemenea situații.
Carla Mihai – Joanna
Treapta a noua, un spectacol despre patru femei rătăcite, care își doresc atât de mult să
se întâlnească şi totuși fug cu disperare de această întâlnire. Melissa, Joanna, Eleanor şi Tracy.
4 personaje, 11 studente, aproape-actrițe, 3 Joanne, 3 Melisse, 4 Eleanor şi o inegalabilă şi
unică Tracy. Combinări de 11 luate câte 4. Cam acestea am fost noi. Combinații infinite din
care niciodată nu erai sigur ce va ieși, o surpriză plăcută. Acesta a fost modul de lucru pe care
doamna Mihaela Bețiu, coordonatoarea spectacolului a ales să-l pună în aplicare. Ce a
însemnat asta pentru noi? Încredere în partener, prietenie, emoție, lucru în echipă. La fiecare
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spectacol am fost toate acolo să ne ajutăm, o Melissa să aibă grijă de altă Melissa înainte de
spectacol, am stat în public, am respirat alături de colega care juca în acea seară același rol ca
şi al meu, am trăit cu ea fiecare replică şi, la sfârșit, m-am bucurat de parcă eu aș fi jucat în
acea seară. Aşa am ajuns să joc de mai multe ori decât mi-am imaginat că se va întâmpla.
Confruntarea mea cu Melissa, Melissa care se confruntă cu viața, confruntarea Cezarei cu
viața. Cam asta a însemnat Treapta a noua, o nouă viață pe care am înţeles-o, am asumat-o şi
am trăit-o. Melissa, o adolescentă de 16 ani care excelează în toate privințele, mai puțin în
viaţa personală. Un copil părăsit care îşi vrea mama înapoi şi e hotărât să nu plece de acolo
până nu o recuperează. O sonată la două flaute. La început toate acordurile sună disonant,
fiecare cântă în altă tonalitate, dar acordul de final sună armonios, te emoționează şi te face să
te bucuri. Bucurie, lacrimi şi zâmbet, asta a însemnat Treapta a noua pentru mine.
Cezara Munteanu – Melissa
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Treapta a noua este o lecţie de asumare, vindecare şi iertare. Condiţia personajelor este
schimbarea şi încercarea de a repara trecutul. Obiectivul central al piesei este enunţat în titlu
şi urmăreşte treptele/paşii din programul de reabilitare al Asociaţiei Alcooliciilor Anonimi.
Pasul al nouălea, „cel mai greu“, presupune reîntâlnirea cu persoanele cărora le-ai greşit ca
alcoolic şi încercarea de a-ţi cere iertare de la acestea. „Ne-am reparat greşelile direct faţă de
acele persoane, acolo unde a fost cu putinţă, dar nu şi atunci când le-am fi putut face vreun
rău, lor sau altora.“
Spectacolul, coordonat de d-na lect. univ. dr. Mihaela Beţiu, a fost încă de la început
construit pe ideea combinaţiilor între roluri, reieşind, astfel, patru distribuţii. Pare de
nerealizat, însă dorinţa de a reuşi, interesul faţă de text şi dragostea pentru acest spectacol neau făcut să fim eficiente într-un timp foarte scurt. Suntem o echipă frumoasă, formată
exclusiv din fete şi, spre surprinderea tuturor, ne-am înţeles extraordinar.Patru personaje
într-un tablou: o mamă, Joanna, ce încearcă sa repare răul făcut în urma dependenţei de
alcool cu ajutorul prietenei sale Eleanor, fata ei, Melissa, de şaisprezece ani invitată într-o
după-amiază spre cunoştinţă şi împăcare şi Tracy – o adolescentă toxicomană ce invadează
spaţiul personal al Joannei dând peste cap întâlnirea celor două.
Personajul pe care îl interpretez este Melissa, un exemplu de copil abandonat şi
victima dependenţei de alcool a mamei sale Joanna. Este o femeie-robot cu chip de
adolescentă care a trăit până la şaisprezece ani într-o umbră a neputinţei, neînţelegând ce rol
important a avut în viaţa mamei sale. „Fără tine acum aş fi moartă. Îţi multumesc!“.
Dificultatea pe care am întâmpinat-o în
abordarea acestui rol a fost discrepanţa
dintre mine şi Melissa. Ea este genul de
copil cuminte şi atent la tot ce este în jur cu
scopul precis de a demonstra ca e capabilă şi
responsabilă pentru a-şi recâştiga mama.
Am cunoscut-o şi înţeles-o greu, dar de-abia
atunci a început să-mi placă cu adevărat.
Ceea ce se conturează frumos şi dă
savoare textului este comicul redat prin
drama personajelor, pe principiul „Să facem
haz de necaz“.
Roxana Văduva– Melissa
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Eleanor, personajul pe care îl interpretez în spectacolul de licență Treapta a noua, este
echilibrul, este cea care reușește să le aducă pe toate celelalte protagoniste ale poveștii pe o
linie de plutire. Eleanor este singura persoană care o face pe Melissa să se deschidă atât de
mult și să-i povestească lucruri din viața ei, lucruri pe care Joannei nu i le-ar fi spus sub nicio
formă în acel moment al relației lor mamă – fiică. Elenor este cea care se interpune în
conflictul dintre Joanna și Tracy pentru că o simte pe Joanna că poate fi lipsită de tact. Ea este
cea care „se scufundă” în adâncul mării după Joanna, când, la finalul piesei, aceasta, lovită de
Melissa, confruntând efectele comportării ei din urmă cu șase ani, cedează și e în pragul de a
abandona. Pentru Eleanor nu contează că urmele rănilor de pe suflet încă dor, chiar dacă la
suprafață par cicatrizate. Știe că puterea exemplului este cea mai importantă și, totodată, este
cea care o cunoaște cel mai bine pe Joanna, așa că aplică metoda cea mai potrivită pentru a o
scoate din abisul în care acesta era în cădere liberă.
Poți să te simți vindecat de „boala” ta în timp ce alții continuă să sufere în urma
acțiunilor tale? Trecutul, din păcate, nu poate fi schimbat. Este important însă, să-l înțelegem
și să-l acceptăm.
Corina Bunghez –Eleanor
Consider că experienţa de lucru la Treapta a noua m-a îmbogăţit sufleteşte şi nu numai;
am aflat mai multe lucruri despre boala alcoolismului, codependenţa pe care o determină,
despre abandon, dar şi despre recuperare, despre prietenie şi solidaritate. Procesul de
documentare a jucat un rol esenţial în crearea spectacolului, doamna lect. univ. dr. Mihaela
Beţiu ne-a îndrumat paşii fin spre o înţelegere superioară a situaţiilor, iar eu am căutat să
descopăr resorturile interioare ale problemelor expuse în piesă făcând analogii cu
experienţele personale sau ale apropiaţilor.
Reacţia puternică din partea publicului, fiecare având cel puţin un asemenea caz în
familie sau în diverse anturaje, m-a făcut să realizez că propunerea de examen de licenţă nu a
avut numai scop artistic, acest spectacol fiind, mai mult decât atât, un gest de generozitate,
un spectacol (text şi interpretare deopotrivă) ce activează empatia oamenilor şi are valenţe
terapeutice.
Narcisa Mitroi – Eleanor
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Treapta a noua a venit ca o provocare pentru mine. De ce spun ca este o provocare?
Pentru că rolul în care am fost distribuită îmi pune la încercare resursele actoriceşti.
Personajul Joanna este un teritoriu nou pentru mine deoarece nu este uşor să intri în mintea
şi sufletul unei mame foste alcoolice. Dar, cu ajutorul reperelor şi coordonării doamnei
profesoare Mihaela Beţiu, am reuşit să îmi asum cât am putut de bine personajul. Faptul că
suntem mai multe distribuţii a contat enorm, pentru ca am văzut mai multe puncte de
vedere, mai multe modalităţi de asumare a aceloraşi probleme care au determinat existenţa
unor caractere nuanţat diferite şi, totuşi, construite pe acelaşi concept. Grupul în care am
lucrat formează o gaşcă de fete talentate, creative, care au dat viaţă personajelor atât de
complexe, connstruind, în scenă, conflicte vii şi momente de-a dreptul spumoase.
Am fost norocoasă că fac parte dintr-un proiect frumos, cu o piesă atemporală, care nu
are cum să-ţi rămână indiferentă sau să nu te sensibilizeze. În acelaşi timp, este o lecţie de
viaţă, la care toţi ar trebui să plecăm urechea.
Alina Eremia– Joanna
Treapta a 9-a este un text al cărui conţinut ajunge să transpună pe oricine într-o
poveste pe cât de dureroasă, pe atât de frumoasă şi sinceră, o poveste de familie care ajunge
să te emoţioneze în aceeaşi măsură în care te amuză, glumele delicioase ale personajelor
completându-se perfect cu replicile tăioase şi răsturnările de situaţie care te lasă cu un gol în
stomac.
Doamna profesoară Mihaela Beţiu a avut curajul incredibil de a pleca la drum cu 4
distribuţii, un curaj care s-a dovedit
constructiv pentru noi, nu doar în
descoperirea tehnicilor de construcţie a unui
spectacol, ci şi în confortul oferit în ceea ce
priveşte disponibilitatea fiecăreia dintre noi
când
vine
vorba
de
programarea
spectacolelor sau de ajutorul tehnic, extrem
de important (tot noi, actriţele, asigurăm
operarea sound & light).
Nu puţine au fost momentele
disperate – să le zicem „crize de creaţie” – şi
mă bucur enorm că am ocazia să lucrez întro echipă de fete, paradoxal, extrem de
sudată.
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Lucrând la acest spectacol am descoperit foarte multe lucruri care mă vor ajuta pe
întreg parcursul carierei şi sunt sigură că, în momentele grele, în care voi avea nevoie de
sprijin, mă voi întoarce spre această echipă, către acest spectacol, către lucrarea de licenţă
aferentă şi îmi vor trece prin faţa ochilor momentele în care am avut revelaţii, astfel încât nu
voi putea niciodată să uit ce înseamnă cu adevărat munca actorului cu sine însuşi.
Gloria Melu – Melissa
Cum s-a produs fenomenul Treapta a noua? Datorită doamnei profesoare ce a fost
admirabil de inspirată și a reușit să ne unească, să ne facă să funcționăm ca grup, ca echipă și
apoi să reușim să construim speactacolul bazat pe iubire și prietenie, ce se ascundea dincolo
de text. Pentru mine a fost o experință unică, ce m-a ajutat să-mi apreciez mai mult familia și
să reiau anumite legături. Am crezut cu sfințenie în spectacolele în care, nu doar apreciezi și
admiri actul artistic, ci te ajută pe tine, ca om, să fii mai bun, să oferi iubire, respect, încredere
și săîncerci să-i ajuți pe cei din jurul tău, fără a cere ceva la schimb.
Este un spectacol care m-a ajutat să-mi iert tatăl și să-l înțeleg mai bine. Momentele de
lucru m-au făcut să mă gândesc la el, mai mult ca niciodată. Pe lângă lecția de actorie ce am
aprofundat-o jucând-o pe Eleanor, am reușit să creez o legătură spirituală cu tatăl meu, ce a
vegheat fiecare reprezentație avută și am putut spune la finalul fiecărui spectacol: A coborât
îngerul!
Ioana Vasile – Eleanor
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Avioane de hârtie
de Elise Wilk
Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Adrian Titieni
Regia: Cristi Juncu
Scenografia: Andreea Bădescu
Sunet: Diana David
Tehnician lumini: Ionuț Dumitrașcu
Coordonator organizare: Rodica Găurean
Distribuţia:
Lena – Flavia Hojda/Eliza Teofănescu
Miki – Răzvan Enciu/Alfredo Minea
Bobo – Vlad Basarabescu
Alex – Andrei Bibire
Laura – Raphaela Lei/Alina Mihuț Ionescu
Andra – Ana Crețu/Carla Mihai
Piesa Avioane de hârtie, scrisă de Elise Wilk, face parte din dramaturgia noastră
contemporană nu atât prin tema abordată și limbajul fără perdea, cât prin înțepătura adresată
societății, nu ca pamflet, ci ca memento al lumii în care trăim, al situațiilor pe care le putem
întâlni la orice pas în ziua de astăzi. Autoarea și spectacolul regizat de Cristi Juncu nu își
propun să îi ofere spectatorului un moment de respiro de la viața lui cotidiană, ci, mai
degrabă, să îi reamintească de lucrurile reale care îl înconjoară și pe care, într-o anumită
măsură, le și întreține.
Fiecare personaj are propria lui complexitate, arătând că, dincolo de stereotipuri și
comportamente teribiliste, există un motor emoțional, sechele, traume psihologice, toate
acestea contribuind la o realitate crudă, tangibilă, aflată la o aruncătură de băț de oricare
dintre noi. Privind acest spectacol, nu te poți plasa în afara poveștii sale; oricine poate apela
la propriile amintiri pentru a se identifica, în unele situații, cu unul sau mai multe personaje,
iar personajele în sine nu sunt produse ale propriilor alegeri în viață, ci tinere victime ale
societății, sistemului, părinților sau pur și simplu ale situațiilor în care sunt puși și pe care
trebuie să le gestioneze cu propria experiență de viață, de cele mai multe ori insuficientă.
„Avioane de hârtie” e, printre altele, un tablou al unei generații cu vise, speranțe și potențial,
care e nevoită să se adapteze unui mediu ostil, în care aşa-zisa „selecție naturală” se face pe
criterii superficiale şi poate, din păcate, determina destinul fiecăruia.
Răzvan Enciu
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Ora Blu
de David Mamet
Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni
Coordonator proiect:
prof. univ. dr. Andreea Vulpe
Sound & Video Design:
prof. univ. dr. Andreea Vulpe
Videoproiecție, lumini, sunet:
Alexandru Vlad Ciobanu, Elena Duminica
Distribuţia:
Alan Mickael
Andreea Dogaru
Vlad Ene
Spataru Alexandra
Maria Varlan
Meda Topirceanuț
Elena Duminica
Victor Belcescu
Cezara Munteanu
Ora Blu e un text atipic pentru Mamet. În locul unei construcţii dramatice solide, o
structură fragmentară, a cărei unitate pare un puzzle imposibil de rezolvat, în locul unor
devoalări surprinzătoare – o perpetuă tăinuire în umbra vagului. Un text în care, dacă nu am
regăsi umorul inconfundabil al lui Mamet, ne-am pierde în exegeze despre impresionism.
Am lucrat acest text misterios cu cei mai misterioşi dintre cei 60 de studenţi ai anului.
Făpturi discrete şi singuratice, aproape neintegrate, cei nouă protagonişti ai Orei blu sunt, aşa
cum am avut ocazia să-i descopăr, suflete care nu s-au desprins încă din lumea poeziei şi a
celor mai frumoase vise, pentru a veni în lumea noastră. Sfioşi şi delicaţi, ei riscă mereu să fie
greşit înţeleşi, printre oameni care cu greu îşi pot imagina că încă mai există atâta timiditate,
şi să rămână veşnic singuri. O ştiu şi ei. Şi fac tot ce pot ca să nu li se întâmple asta. La ora blu,
ei ies din cochiliile lor şi vin spre oameni.
Cum vor fi primiţi? În privinţa asta, Mamet a luat decizia. Dar Mamet nu e
Dumnezeu. Ultimul cuvânt îl are publicul.
conf. univ. dr. Andreea VULPE
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Ora Blu, ora la care
marile oraşe freamătă de...
nimic. Acum oamenii se întorc
de la muncă. Pentru mulţi însă,
acest timp înseamnă viaţă. E
partea zilei care face diferenţa,
care ajută în lupta cu
repetitivitatea şi ne face mai
puţin roboţi. Un scurt moment
al zilei în care ai şansa să te
simţi liber. Şi aici intervine
disperarea. Ce să faci mai întâi?
E timpul tău, timpul care te
face să contezi. Cu ce să începi?
Oamenii aleargă să-şi clădească
relaţii, să-şi împlinească vise sau, pur şi simple, refuză orice, considerând inutilă orice
încercare. Pierduţi într-o lume de tuneluri, coridoare, neoane şi colţuri ascuţite, devenim
anxioşi în faţa inexistenţei unui scop sau cu gândul la eşecul comunicării.
Ea, o ea care poate fi oricare, merge cu încredere să-şi împlinească un vis. Pierdută
printre etichete şi oglinzi, se vede altcineva şi aşa se proiectează într-un viitor cu totul
iluzoriu. Bucuria e imensă. Uită de orice prejudecată şi regulă. Se simte liberă, frumoasă şi
importantă. Totul durează câteva clipe. Fiecare etichetă indică un preţ suficient de mare cât să
spulbere toate visele şi speranţele.
Construcţia personajului a avut loc în mai multe etape. Înţelegerea situaţiei nu a
reprezentat o dificultate. Oricare dintre noi a avut măcar o dată în viaţă un vis imposibil. Dar,
cum de fiecare dată se întâmplă, ce e cel mai simplu e paradoxal şi cel mai greu de realizat. În
timpul lucrului la rol mi-am dat seama că mi-e foarte greu să mă bucur până la capăt şi să
vreau din tot sufletul ceva imposibil. Firea mea pragmatică a asumat asta destul de greu.
Personal, nu am depăşit niciodată limita în privinţa lucrurilor materiale. Ştiu ce îmi permit şi
ce nu şi trăiesc lejer cu asta. Dar, ca să pot să mă identific cu problema personajului, a trebuit
să văd dincolo de punctul în care, în viaţă, mă opresc, să reuşesc să-mi doresc până la capăt
ceea ce, în viaţă nu îndrăznesc. Şi am reuşit s-o fac abia în momentul în care m-am regăsit în
dorinţa de a deveni cineva care să conteze. Da, toţi vrem să contăm. În privinţa asta, chiar şi
eu... îndrăznesc. Aşa că am încercat, în naivitatea mea, să cred în schimbarea e posibilă. M-a
costat, dar m-a ajutat, cred.
Pentru că Ora Blu e despre fericirea care costă. Costă, dar nu costă bani.
Alexandra Spătaru
267

Concept vol 12/nr 1/2016

Performance

Ora Blueeste o schimbare de formă. Pentru a se manifesta, spiritul are mereu nevoie
de forme noi, fiindcă forma nu evoluează şi trebuie schimbată. E folositoare, necesară, dar
după un timp, chiar şi cel mai amărât om trebuie să accepte ceea ce este, să meargă mai
departe, să evolueze şi, ca să fie fericit, să îl accepte implicit şi pe cel de lângă, ca în final bluul să devină yellow, pink sau orice altă culoare caldă şi feerică.
În Ora Blu lucrurile stau total pe dos. Oamenii vor să evolueaze, dar nu reuşesc să-i
accepte pe cel de alături, iar în final rămân la fel sau chiar mai trişti şi mai singuri decât la
început.
Personajul meu este o femeie de afaceri care are tot ce îşi poate dori din punct de
vedere material, dar nu are un suflet alături, care să-i ţină de cald. O femeie singură, care
simte că, pe zi ce trece, se răceşte şi-şi dă seama că viaţa nu are niciun sens. Tânjeşte după
puţină companie şi, în drum spre locuinţa pustie care o aşteaptă, încearcă să lege o prietenie
cu femeia de alături. Dar nu reuşeşte. Pentru că, deşi la fel de singură, ea e plină de
prejudecăţi şi nu înţelege că viaţa înseamnă frumuseţea strălucirii naivităţii de a te bucura de
fiecare clipă, cu puţin curaj şi încredere în tine.
Ora blue este cunoscută ca ora când au loc cele mai multe sinucideri. Pentru mine este
ora bufniţelor, care deşi pot străpunge noaptea, cu ochii lor pătrunzători şi atotvăzători, în
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timpul zilei sunt oarbe, incapabile să-şi deschidă ochii spre misterul luminii. Şi, asemeni
seminţelor visând sub zăpezi, inima lor visează la primăveri.
Meda Topîrceanu
Ora Blu. Agonie, supărare, depresie, dezamăgire, melancolie, confuzie, mister. Toate
acestea duc la o cădere a ființei în neantul întrebărilor: E zi? E noapte? Nu știm. Şi nici nu
vrem să știm. Sufletul nostru, în schimb, ştie. El realizează schimbarea şi luptă să nu se
prăbuşească în acest abis. Vorbesc despre acea perioadă a zilei când ne simțim inutili,
romantici până la penibil, când trecutul este prezent și culoarea incertă. Ora Blu este un
proiect la care, lucrând, am reușit să îmi focusez atenția asupra schimbării albastre din
sufletul meu. Prejudecăţile, rigiditatea şi perfecţionismul personajului meu mi-au pus o
oglindă deformatoare, cu care trebuia să mă identific. La început mă speria gândul că nu voi
reuşi. Acum mă sperie gândul că am reuşit.
Maria Veronica Vârlan
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Jacques sau supunerea
de Eugene Ionesco
Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni
Coordonatori proiect:
conf. univ. dr. Mircea Gheorghiu,
asist. univ. dr. Mihai Bratilă
Coregrafia: Mirela Simniceanu
Scenografia: Mihnea Mihailescu
Lumini și sunet: Mihai Mitrea,
Diana David, Eliza Teofănescu
Distribuţia:
Jacques – Eduard Bot
Jacqueline – Adriana Aldea
Jacques Mama – Miruna Șovăială
Jacques Tatăl – Alexandru Banciu
Jacques Bunicul – Alfredo Minea
Jacques Bunica – Iulia Dumitru
Roberta – Raphaela Lei
Roberta Tatăl – Vlad Basarabescu
Roberta Mama – Alice Cora
În parcursul dobândirii competențelor profesionale, în primii doi ani de studiu la
disciplina Arta Actorului, am cercetat și experimentat capacitatea studenților de a transforma
în oralitate diferite texte, începând de la cele mai simple și până la cele mai complexe,
aparținând unor autori consacrați precum Caragiale și Shakespeare.
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Examenul de licență trebuia să scoată în evidență toate acumulările din școală,
capacitatea studenților de a prelucra informațiile primite de la țintele fixe și mobile, într-un
mod specific, de a opta și acționa în funcție de teme și interese. Se punea problema ce text să
alegem pentru a da posibilitatea studenților să se manifeste total și să demonstreze că sunt
pregătiți să urce pe scenele profesioniste ale teatrelor din țară. Consultându-mă cu Mihai
Brătilă, colegul meu de mai bine de zece ani la catedra coordonată de prof. univ. dr. Adrian
Titieni, am hotărât să încercăm ceva mai curajos, un text care, aparent, e foarte greu de
descifrat, aparținând teatrului absurdului, și săvedem dacă studenții pot aplica ceea ce au
învățat.
Jacques sau supunerea este, până la urmă, o piesă„cu oameni și despre oameni”și
trebuie abordată ca atare. Până la scena finală dintre Jacques și Roberta, o scenă suprarealistă,
textul poate fi descifrat în cheie realistă. Familia lui Jacques (compusă din Jacques-tatăl,
Jacques-mama, Jacquelin – sora, bunica și bunicul) dorește să-l căsătorească pe acesta cu fiica
unor oameni înstăriți pentru a-și recupera investiția făcută în educația lui. Niciuna dintre
familii nu pune preț pe sentimente și de aceea părerea copiilor și nefericirea acestora nu
contează. Jacques, un rebel în ochii părinților, se revoltă și sparge nunta ceea ce provoacă un
dezastru atât în propria familie, cât și în familia fetei ce i-a fost hărăzită să-i fie soție.
Probabilitatea eșecului mariajului îi aduce pe membrii celor două familii în pragul isteriei,
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manifestările revoltei lor căpătând accente grotești. Dându-și seama că sunt neputincioase,
cele două familii își reneagă copiii, lăsându-i să se descurce singuri. Roberta (unu și doi, după
numărul de nasuri) se dovedește a fi și ea o răzvrătită împotriva insensibilității familiei sale
care o împinge mereu să zâmbească indiferent de situație. Faptul că fata suferă de cancer nu
interesează pe nimeni, perpetuarea speciei și averea fiind singurele interese ale familiei. Cei
doi tineri, rămași singuri, găsesc multe puncte comune și sfârșesc prin a se îndrăgosti, spre
marea bucurie a tuturor.
Dincolo de dificultatea limbajului, de inventarea unor cuvinte compuse, de
traducerile din franceză care diferă, uneori fundamental, pentru studenți pariul a fost acela
de a experimenta situații limită. Modalitatea de manifestare a personajelor lui Ionescu este
foarte apropiată de cea a personajelor lui Caragiale, care atunci când sunt „traduse” în amor
își pun poalele în cap și sunt în stare de crimă.
Încrederea înșelată, nerecunoștința copiilor, nesupunerea determină personajele
dramaturgului româno-francez să se manifeste la limita patologicului și pentru actori asta
înseamnă, dincolo de procesualitate, existența mijloacelor specifice cu ajutorul cărora pot fi
susținute asemenea partituri.
De multe ori, studenții noștri sunt amendați pentru vorbirea scenică defectuoasă,
amendați că nu se aud chiar, că pot fi „adevărați” în spații mici, dar, odată mutați în spații
mari, nu reușesc să translateze adevărul învățat. Am avut la dispoziție o sală mare, cu o
capacitate de 208 locuri – Sala Ion Cojar. La începutul repetițiilor, studenților le era teamă că
nu se vor auzi. Acum li se pare prea mică!
Pentru mine acest exercițiu de licență a fost o școală în care, vă mărturisesc cu
sinceritate, am învățat cot la cot cu studenții. Trei cuvinte-cheie ne-au călăuzit munca de
câteva luni: vulnerabilitate,plăcere și ritm. Totul se petrece în 55 de minute și, dacă spectatorii
pleacă cu regretul că a fost prea scurt, înseamnă că ne-am îndeplinit obiectivul. Sper ca acest
spectacol să fie o rampă de lansare pentru mulți dintre ei și închei prin a le mulțumi pentru
zilele frumoase petrecute împreună și le doresc cariere frumoase și lungi!
conf. univ. dr. Mircea GHEORGHIU
Roberta-mama este femeia din spatele lui Roberta-tata care deține controlul și puterea
și care își folosește propriul soț ca să-și prezinte fiica ca pe un meniu, atât de straniu cum se
întâmplă înaintea nunții unde tatăl prezintă fiica. Prezența ei este o apariție ruptă din context
și al cărei scop este să încheie această nuntă cu succes care se pare că o și plictisește enorm.
Nu-i face plăcere să fie acolo. Se află acolo doar ca să se termine totul, rapid. I se pare că sunt
și proști și țărani, familia lui Jacques. Nu îi place deloc și se amuză mult în sinea ei, pentru că
părerea despre ei este una foarte proastă. Are o simpatie totuși care reiese dintr-un schimb
mic de priviri cu Jacques tatăl. Pentru că seamănă cu un fost iubit de-al ei, din tinerețe. Ea
deține puterea în mâini și este pregătită pentru orice situație. De exemplu, scena în care o
aduce pe cea de-a doua fiică, „unică”: Roberta cu cele trei nasuri. Este rău intenționată,
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superficială și lipsită de calități umane ale cărei valori constau în aspecte materiale și își
dorește a-și mărită fiica având ca scop evident interesul financiar. Este o prefăcută și miza ei
este foarte mare. Trebuie să-și recupereze investiția. Fiica cu cele trei nasuri care este „atât de
aleasă și educată”, plimbată pe la școli. Nunta este un aranjament. Cele două familii vor
brânză cu cartofi prăjiți și slănină. Deci, viitorul copiilor, dar, bineînțeles, că și al lor! Piesă

pune în lumină, degradarea relațiilor umane care atunci când scopul nu este atins, ființele se
transformă în „monștrii” Roberta-mamă îl instigă pe Roberta-tata, de multe ori la conflict.
Este imperativă și instigatoare. Îi ordonă soțului: „Trebuie să îi reclami, să fie pedepsiți!” Pune
mult paie pe foc dar niciodată nu iese în față, îi e frică. Singură data când scăpa de sub control
și riscă să fie agresată de cealaltă familie este atunci când încearcă s-o strângă de gât pe Jackmamă
într-una din răbufnirile ei nervoase. În rest e tot timpul în spatele lui Roberta-tatăl
și îl provoacă la scandal, atunci, când situația devine încurcată și Jack o refuză pe Roberta cu
cele două nasuri. Zâmbetul ei din complezență, eleganță și stilul care nu e neapărat unul de
bun gust, pentru că ea vrea să se remarce printr-o ținută cu fustă foarte scurtă la nuntă
propriei sale fiice dispare brusc atunci când realizează că a ratat ultima ei șansa. Și anume
atunci când Roberta cu cele trei nasuri este refuzată.
Alice Cora –Roberta Mama
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„Domn’ profesor – zic eu pregătindu-mi moralul pentru consecințe –, eu n-am înțeles
nimic.” Asta a fost tot ce-am putut să spun la finalul primei lecturi, care se petrecea undeva
în ajunul Crăciunului. Situația nu s-a schimbat prea curând, spre frustrarea și neputința mea,
dar nebănuite au fost într-adevăr căile domnilor profesori Mircea Gheorghiu și Mihai Brătilă,
ale partenerului meu, Eduard Boț, și ale colegilor mei de distribuție sub bagheta domnului
Ionesco –Jacques sau Supunerea.
Roberta înseamnă pentru mine o etapă nouă. Descoperirea ei a început de la
frustrarea faptului că nu am nici cea mai vagă idee de unde s-o apuc, a continuat cu furie și
sportul datului cu capul de pereți iar apoi cu aproape renunțare. Ceea ce inițial a reprezentat
un complot mișelesc al sorții împotriva acestui spectacol de licență, și anume pauzele bruște
și sporadice din diferite motive organizatorice, medicale, imposibilității de a ne sincroniza
programurile, s-a dovedit a fi de fapt un cadou: timp pentru ca informațiile, simbolurile,
semnificațiile ascunse să se decanteze și să se așeze. Astfel, de la aproape renunțare, Roberta a
început ușor, ușor un joc al seducției cu mine. Ușor, ușor am început să descifrez posibilități
de trasee și parcursuri psihologice, variante de logică rațională, dar mai ales emoțională,
treptele și vitezele scenei, cu care ne-am jucat și cu care încă lucrăm, experimentăm spre o și
mai bună înțelegere.
Munca la acest text a fost una nebănuit de contorsionată și lipsită de nădejde la
început, dar perseverența, sprijinul domnilor profesori, situațiile limită în care am ajuns și-au
spus cuvântul și au transformat tunelul adâncit în întunericul teatrului absurdului și al unui
limbaj atât de nefamiliar într-un manifest de bucurie, de viață, de reevaluare a condiției
noastre de oameni sau neoameni, de cuget asupra graniței dintre absurd și normal.
Raphaela Lei – Roberta
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Visul unei nopţi de vară
de William Shakespeare
traducere de Nina Cassian
Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni
Scenografie: Samuel Mihailovici
Creație lumini: Mihai Mitrea
Fotografii: Bogdan Grigore
Mulțumiri speciale:
Mihai Constantin, Vladimir Anton, Corina
Moise, Andrei Runcanu
Distribuţia:
Curtea Atenei:
Tezeu – Alexandru Banciu
Hipolita – Alina Mihuț Ionescu
Filostrat – Dragoș Ciocan
Egeu – Denis Hanganu/Codrin Boldea
Hermia – Bianca Cuculici/Ioana Nichita
Helena – Ana Cretu/Diana David
Lysander – Ștefan Eparu/Andrei Bibire
Demetrius – Alexandru Catanoiu/Vlad Basarabescu
Pădurea:
Oberon – Codrin Boldea/Denis Hanganu
Titania – Narcisa Mitroi/Oana Predescu
Puck – Andrei Redinciuc/Tatiana Șelaru
Zâna – Alina Mihuț Ionescu
Zâne – Ioana Nichita, Narcisa Mitroi, Bianca Cuculici, Oana Predescu
Meșterii:
Mitru Chitră, dulgher – Voicu Aaniței
Culea Fundulea, țesător – Matei Arvunescu
Stan Suflete, cârpaci de foale – Adrian Piciorea
Gogu Botgros, tinichigiu – Alexandru Beteringhe
Lică Cuibărică, tâmplar – Mihai Dulea
Dudă Flămânzilă, croitor – Alexandru Cuibuș

275

Concept vol 12/nr 1/2016

Performance

Visul nostru este un spectacol care
vorbește despre iubire, putere, dorință de
control, aduce fantasticul pe scenă,
stimulează imaginația. În același timp, ne
povestește despre dăruirea pentru teatru a
unor amatori, destul de talentați, dar foarte
simpli – meșterii – având un ingredient
magic care merge direct spre inimile
oamenilor: umorul. Publicul devine receptiv,
atent, se deschide, se bucură, este părtaș la
experiența lor ludică.
În spate, se află o muncă de
autocunoaștere
și
cunoaștere,
iar
binecunoscuta ambiguitate shakespeariană
oferă multiple înțelesuri, nuanțe și originalitate fiecărui... vis.
Narcisa Mitroi – Titania

Visul unei nopți de vară. Un spectacol „cu de toate”, nu că o shaorma insă. Un
spectacol cu ingredientul de bază dragostea și condimente specifice: dramă, comedie,
dezechilbrul cosmic, supranaturalul și, nu în ultimul rând, personaje diverse și originale.
Dacă la această retetă îi mai adăugăm și pe studenții anului III actorie, felul de mâncare este
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complet și se poate servi de obicei în sală de spectacol Ion Cojar la Palatul Național al
Copiilor. Un spectacol unde lumile, emoțiile și conflictele sunt întrețesute atât de bine, încât
cuprind și spectatorul și-l fac să simtă că face parte din acele întâmplări fantastice. Atenție
totuși la apariția fenomentului de uitare temporară a realitătii care își face apariția destul de
repede. În caz că își face efectul, nu vă speriați! Este inofensiv și prietenos. Dacă tot am pornit
într-o notă gastronomică, chiar trebuie să vă spun că avem un ingredient secret că spectacolul
să iasă pe gustul publicului – Implicarea Totală. Odată adăugat, declansează un efect de
comic ce ademenește spectatorul, bineînțeles cu voia lui, în această trăire alternativă care ține
aproximativ 2 ore jumătate, dar la care, odată conectat spectacorul, timpul devine relativ și
trăirea eternă.
Ştefan Eparu - Lysander
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Nopţi albe
Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni
Coordonator proiect:prof. univ. dr. Andreea Vulpe
Distribuţia:
Marcela Nistor
Alex Beteringhe
Doi studenţi au venit să mă roage să le acord îndrumarea într-un proiect de licenţă pe
care ţineau neapărat să-l facă. Am fost foarte surprinsă fiindcă iniţiativa este un gest artistic
prea puţin obişnuit, din păcate, printre tinerii actori (m-am mai bucurat de el doar de două
ori: anul trecut, când un grup de patru studenţi mi-a cerut sprijinul pentru a face spectacolul
Iluzii – grup a cărui componenţă am s-o pomenesc aici, şi mereu, pentru pasiunea şi abnegaţia
de care a dat dovadă: Silvana Mihai, Cristina Juncu, Vlad Bălan şi Alex Voicu – şi acum 7 ani,
când doi curajoşi s-au aventurat să lucreze piesa Chinezi, de Michael Frayn: Sabrina Iaşchevici
şi Felix Dumitrescu). Am fost şi uşor încurcată, dincolo de bucuria pe care hotărârea lor mi-o
aducea, pentru că ştiam că un spectacol în doi nu va fi nici bugetat, nici aprobat, în contextul
în care trebuie să-şi dea licenţa 60 de studenţi-actori. Dar, iarăşi, ca şi în cazurile citate mai
sus, dorinţa lor, pasiunea şi determinarea de a face proiectul indiferent de condiţii, bugete,
aprobări, m-a convins. Şi m-a încântat. La urma urmei, nu asta ne-am dori de la fiecare din
cei 60 de studenţi ai noştri: să fie atât de creativi şi pasionaţi încât să-şi ia viaţa în propriile
mâini, împotriva oricăror obstacole?
I-am întrebat ce text a adus atâta ardoare în sufletele lor, iar ei mi-au povestit ceva
despre un legănuş, din care stelele se văd nu mai ştiu cum şi-n care cuvintele „curg liber din
sufletul tău”, cum ar spune Treplev. Şi m-am simţit din nou adolescentă, în stare să ajung cu
ei până acolo sus, unde visele devin o realitate numinoasă. Aşa că m-am urcat cu ei în
legănuş. Iar acolo am trăit din nou bucuria, de fiecare dată surprinzătoare pentru profesor, ca
şi pentru regizor, de a simţi că nu e deloc nevoie să dea vânt, fiindcă puterea înţelegerii, a
talentului şi a pasiunii actorilor fac ca leagănul să urce mereu mai sus.
Am trăit nopţi albe, de lucru la scenariu, a căror oboseală se topea în lumina bucuriei
repetiţiei de a doua zi. Le mulţumesc Marcelei Nistor şi lui Alex Beteringhe pentru că mi-au
oferit şansa de a-mi face meseria de profesor aşa cum mi-o doresc.
Coordonator proiect
Conf. univ. dr. Andreea VULPE
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Nopți albe pentru zile negre – cam într-un astfel de moment mă aflam când am citit
întâmplător această nuvelă. Mi-a plăcut e prea puțin spus, am trăit această nuvelă, am folosito ca argument pentru a-mi justifica faptele: „Am citit Nopți albe și știu că așa se va întâmpla.”
– i-am spus atunci unui prieten. Cum „aşa”, nu vă spun, trebuie să vedeți spectacolul. Acest
spectacol e dovada că lucrurile se întâmplă simplu, doar cu dorință. Luna acestor nopți, care
ne veghează și ne ajută foarte mult, începând de la adaptarea textului până la asigurarea
locului de repetiții, e doamna Vulpe, și îi mulțumesc foarte mult… pentru că mereu e o Lună
plină de idei și de motivație pentru noi. Alex e prietenul meu Visător, am construit această
relație dincolo de acest text, la legănușele de lângă cămin. Eu zic că această relaţie
profesională este frumoasă și de lungă durată, ca visele noastre. Rămâne de văzut ce se
întâmplă cu Nopțile, cu noi, cu visele.
Marcela Nistor
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Vrăjitoarele din Salem
de Arthur Miller
Licenţă Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Ion Mircioagă
Coordonator proiect: prof. asociat Claudiu
Goga
Regie: Diana Păcurar
Coregrafia: Lennon Cosma
Scenografia: Raluca Ilie
Sound-design: Mihai Sirlincan
Light-design: George Rotaru
Costume: Doina Levintza
Grafica: Adrian Piciorea
Distribuţia:
John Proctor – Ștefan Mohor
Elizabeth Proctor – Veronica Ungureanu
Abigail Williams – Rusalina Bona
Pastor Hale – Andrei Redinciuc
Judecătorul Hathorne – Alexandru Beteringhe
Giles Corey – Adrian Piciorea
Thomas Putnam – Eduard Burghelea
Cheever – Denis Hanganu
Ann Putnam – Miruna Șovăiala
Betty Parris – Alexandra Răduță
Mary Warren – Oana Cârmaciu
Tituba – Selina Colceru
Mercy Lewis – Natalia Dragomir
Cu participarea actorilor:
Judecătorul Danforth – prof. univ. dr. Ștefan Velniciuc
Rebecca Nurse – Iulia Dumitru
Pastorul Parris – lector univ. dr. Florin Kevorkian
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La începutul anului 1962, în Salem, Massachusetts, un grup de adolescente se
îmbolnăvesc subit, prezentând convulsii şi halucinaţii. În mediul puritan religios din Noua
Anglie, evenimentele surprinzătoare sau înfricoşătoare au fost, de cele mai multe ori,
atribuite diavolului şi instrumentelor acestuia. Aşadar, şi epidemia apărută brusc în rândul
tinerelor primeşte aceeaşi interpretare.

Ca o reacţie în lanţ, mulţi locuitori ai Salemului au început să acuze alţi săteni de
complotare cu diavolul şi practicare de vrăjitorie. În câteva săptămâni, zeci de oameni sunt
acuzaţi şi încarceraţi, nouăsprezece locuitori sunt condamnaţi şi spânzuraţi pentru vrăjitorie,
iar unul, omorât cu pietre.
Arthur Miller şi-a construit personajele respectând planul general al evenimentelor şi
a folosit un artificiu dramatic: a stabilit că rădăcina declanşării isteriei a fost gelozia. El a
inventat şi a creat relaţia dintre Abigail, Proctor şi Elizabeth, modificându-le vârsta, făcând
posibilă o astfel de relaţie. Personajul John Proctor, în ciuda caracterului imperfect, este
capabil să lupte cu nebunia din jurul său, dar şi cu el însuşi.
Vrăjitoarele din Salem reprezintă un amestec letal de gelozie ascunsă, de teamă de
supranatural, de manipulare politică, spirituală şi socială, combinaţie care ne este familiară şi
astăzi.
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Temele reflectate de Arthur Miller: dorinţa de îmbogăţire, dorinţa de preluare a
controlului şi a puterii, menţinerea unei aparente reputaţii, crearea unui mecanism perfect ce
poate genera isteria sunt omniprezente şi universale.
În viaţa modernă dominaţia, reputaţia, rasismul, religia produc acele isterii care
inevitabil distrug relaţii interumane, dizolvă concepte şi societăţi, stabilind astfel noi reguli şi
ierarhii bazate pe un eşafodaj de victime.
Citind Vrăjitoarele din Salem am realizat cât de tehnic şi exact a construit Miller un
model perfect aplicabil, atemporal şi aspaţial. Textul a reprezentat pentru mine un „lego”
gigant.
Legăturile, îmbinările, pârghiile, desfăcute şi refăcute, analizate şi interpretate, au
făcut în final ca echipa formată din cei nouăsprezece actori cu vârste cuprinse între
doisprezece şi peste cincizeci de ani să reprezinte un melanj care prin inocență şi experienţă
au încercat să transmită publicului esenţa, actualitatea şi universalitatea Vrăjitoarelor din
Salem.
Cutia de lemn ce se transformă cameleonic în cruce, pat, masă, temniţă, tribună de
jurat, acele frânghii copaci, pereţi, gratii, lațuri dar şi punţi între generaţii, între conştiinţe,
încearcă să facă reprezentaţia să fie asemeni unui fluid ce poate să prindă în curgerea lui
spectatorul.
Diana Păcurar – regizor

Frânghii, fum, un practicabil mobil și o obsesie. Gata! Am dat drumul nebuniei! Se
trage cortina și încep Vrăjitoarele din Salem.
Totul pare de demult, o lume extrasă din secolul XVII, de departe, America – tarâm
de peste mări și țări... totul bine și frumos din scaunul tapițat, dar când începi să înțelegi
problemele personajelor începi să regăsești actualitatea și realizezi că dorința de divertisment
pe care ai adus-o cu tine se transformă în altceva. Spectacolul, prin imagine, îi lasă
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spectatorului posibilitatea distanțării temporale și spațiale, dar „viul” de pe scenă îl cuprinde
întru totul. Personajele care împing roata acțiunilor suferă transformări majore, iar dacă la
început nu puteai să le acorzi o etichetă, tot ceea ce se întamplă iți oferă o viziune a
sacrificiului suprem comparat cu puterea infinită a răului.
Abigail Williams mi-a oferit șansa să studiez un caracter, uman valabil, complex. Este
personajul antagonic din piesă, cea care pornește totul. Un copil de șaptesprezece ani care se
joacă cu frânghiile, punând la cale un plan diabolic, în timp ce oamenii mari se ceartă
dezbătând aceleași probleme din moși strămoși. Are o inteligență abilă și intuitivă, are un
farmec aparte, aflat pe muchia de cuțit dintre malefic și inocent, care-i vrăjește pe toți și îi
permite să-i joace pe degete. Dar „motorașul” răului se pornește de la suflet. O singură
dorință îndeplinită și atrocitățile s-ar încheia. „Vreau pe John Proctor”. Atât de simplu e.
Așadar, răul își are și el povestea lui. Și el are lacrimi, și el simte durerea, și lui îi place să fie
mângâiat. Ceea ce-l face diferit este refuzul resemnării. De aceea Abigail Williams îi poate
ține piept lui John Proctor, care „cât de mare și cât de puternic” e?! Puterea ei interioară
domină fiecare personaj în parte și astfel îi învinge pe toți, chiar și pe John Proctor pentru
care a călcat peste cadavre fără să clipească. Dar victoria nu i-a îndeplinit așteptările, ci i-a
adus pierzania.
Abigail este ispita diavolească căreia nu-i poți rezista, întruchipează atracția demonică
care te distruge, dar fără de care nu poți. Abigail a avut curajul să-și urmeze credințele, să-și
caute propria gândire și simțire. A îndrăznit să iasă din turmă și să riște plimbându-se de-a
lungul prăpastiei cu totala siguranță că nu va exista braț omenesc care să cuteze să o împingă,
dar nebănuind o clipă că ea singură va aluneca.
Rusalina Bona – Abigail Williams
A lucra la un spectacol e o bucurie pe care orice actor trebuie să o trăiască, mai ales în
studenție. Să lucrezi cu oameni pe care îi cunoști, în care ai încredere este din nou o bucurie
și, chiar și când lucrurile nu decurg așa, rămâne bucuria lucrului la un spectacol.
Oportunitatea de a lucra este, iarăși, mandatorie pentru dezvoltarea unui actor, iar calitatea
textului lucrat este vitală. Să îți placă personajul tău, să îl îndrăgești și să te țină curios și
neobosit în a-l descoperi este, de asemenea, o situație ideală.
Din secunda în care am citit textul am știut că asta vreau să joc, că sunt în stare de
orice și oricât, numai să pot pune acolo, pe scenă, ceea ce simțeam și vedeam eu cu imaginația
mea, completată de cea a regizorului. Îmi simțeam coloana vertebrală săgetată de fior,
creierul suprasolicitat de imagini, interiorul tulburat, ochii aproape să lăcrimeze și mușchii să
tremure. Lucrul la acest spectacol m-a maturizat, a fost o călătorie lungă și foarte dificilă,
poate cea mai dificilă sarcină pe care mi-am asumat-o în viață mea, și mă bucur că am putut
lucra intens, până la epuizare, în acest proces. Am luptat cu neputințele mele umane și
actoricești, le-am depășit pe unele, am căutat soluții împreună cu colegii mei și cu regizoarea.
Pe parcursul câtorva luni de zile, am trecut de la o idee făurită în mintea unui tânăr regizor,
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la probleme în a reda ceea ce știam că trebuie redat în povestea noastră, la rezolvări născute
din efortul colectiv sau individual, la bucuria conturării spectacolului și emoția combinată cu
un efort enorm pentru a-l face să fie viu, așa cum l-am dorit de viu și de puternic.
Este o poveste dură și puternică a unei societăți habotnice, îndoctrinate și oarbe față
de adevăr, emoție și greșeală. Totul pentru binele personal. Din pricina fricii justificate sau
nejustificate oameni nevinovați mor. Oamenii refuză să vadă ceea ce se petrece într-adevăr în
jurul lor, iar autoritatea socială este absurdă, agresivă, abuzivă. Condiția umanității este pusă
în balanță și este pedepsită pentru neputința ei, pentru limitările ei și așa, numai așa, cu un
preț uriaș, umanitatea învață o lecție dură. Am văzut potențialul pe care îl are acest spectacol,
potențialul de a trage un semnal de alarmă azi, de a ridica întrebări serioase, de a-i face pe
oameni să deschidă ochii nu numai în exteriorul, ci și către interiorul lor.
M-am bucurat să pot face parte din acest proiect, să îmi pot folosi toate mijloacele
actoricești și umane, inclusiv pe cele dobândite în lucru, ca să pot schimba ceva în oameni…
să îi fac să își pună întrebări cu privire la ce e bun, la ce e rău, la ce e real sau nu. Am pus tot
ce am avut în acest spectacol, am dat tot. Dar nimic atât de solicitant nu trece fără să lase
urme… și a lăsat. Însă nu regret nimic. Uneori sacrificiul este necesar pentru a realiza lucruri
importante, remarcabile, care să schimbe ceva. Pot doar să sper că o să mai am ocazia de a
lucra cu atâta implicare și pasiune de multe ori.
Ştefan Mohor –John Proctor
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O echipă de peste douăzeci de oameni, vrăjitoria practică a început în luna august a
anului trecut, o premieră la 1 decembrie și multă muncă. Vibrează legea strâmbă, sinceritatea
și adevărul pervertit, un mod de gândire anchilozat, obtuz și autosuficient, conștiința și
sacrificu de sine, toate și mai mult de atât se regăsesc sub forma unui adevărat ritual în
spectacolul Vrăjitoarele din Salem. Spectacolul este o călătorie și o vastă experiență a sinelui.
Actorii sunt tineri, dar își iau în serios partiturile, ținând cont cu profunzime de realitatea
faptelor istorice care stau la baza acestui text. Teatrul - afirmă Arthur Miller - „trebuie să facă
omul mai uman, adică mai puțin singur.” Despre umanitatea inexistentă a secolului XVII și
din prezent ne vorbește întreaga viziune
regizorală care amprentează fin și
nuanțat. Spectacolul investighează un
univers ostil cu scopul anihilării unor
paradigme de gândire închistate și
provoacă audiența spre un dialog cu
conștiința contemporană.
Dincolo de ceea ce arată și
demonstrează dinamica scenei la fiecare
spectacol, eu am rămas cu o urmă bine
întipărită a ceea ce a reprezentat
laboratorul de dinaintea dospirii și
coacerii acestui proiect. Da, acest proiect
a avut un laborator care a făcut apel la
inconștientul colectiv și anumite trăiri
și-ar pierde din taină dacă le-aș povesti. Emoție, încredere, și deschidere sunt doar câteva
ingrediente pe care le-am descoperit literalmente ca factori mijlocitori în întreg procesul de
creație. Când pleci la drum cu un asemenea rol – cel al Elizabethei Proctor – nimic nu-ți
poate opri setea de curiozitate și cunoaștere a tot ceea ce semnifică acest personaj. Elizabeth a
fost șansa mea de a descoperi actoria într-un final, care încă nu mi se arăta așa cum îmi
dorisem de la începuturi. Mi-am dorit, am primit, am aflat despre un personaj care m-a
cucerit și cu bune și cu rele. Elizabeth, soția lui John Proctor, mamă a trei copii, însărcinată în
temniță și acuzată pe nedrept din gelozie și ură de vrăjitorie, întruchipează o întreagă matrice
de virtuți necesară oricărui om care susține viața prin toate formele ei. Demnă, deși înșelată,
puternică, deși obidită, verticală, deși nemiloasă, cu o libertate a cugetului de o dimensiune
nemărginită, Elizabeth câștigă în lupta cu proprii ei demoni. O învingătoare peste înălțimea
timpului ei. Încurajează și militează pentru liberul arbitru fără egoism, ca într-un final John să
înțeleagă că acesta nu e o iluzie, ci există și poate face apel în esență la existența libertății sale
astfel încât Dumnezeu nu e mort, ci trăiește prin alegerile lor.
Veronica Ungureanu– Elizabeth Proctor
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Incendii
de Wajdi Mouawad
traducere de Zeno Fodor
Licenţă Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Ion Mircioagă
Regie: Irina Alexandra Banea
Scenografie: Vladimir Iuganu
Lighting design: Laurențiu Iordache (clasa
prof. univ. dr. Horia Murgu)
Proiecții video: Constantin Simon
Operator lumini: Ionuț Dumitrașcu
Mașinist: Matei Nicolae
Distribuţia:
Nawal – Maria Veronica Vârlan
Nawal la 14 ani – Flavia Hojda
Nihad – Denis Hanganu
Simon – Răzvan Enciu
Jeanne – Cristina Constantinescu
Hermile Lebel – Alan Mickael
Sawda – Antonia Din
Chamseddine – Adrian Piciorea
(studenți anul III Actorie, clasa coord. de prof. univ. dr. Adrian Titieni)
Doi frați, gemenii Jeanne și Simon aflați la vârsta mea şi a colegilor din distribuţie, sunt
aruncați în incertitudinea propriei istorii odată cu moartea mamei, Nawal. Aceasta le lasă
prin testament două scrisori: una pentru tatăl pe care l-au crezut mort, iar cealaltă pentru un
frate necunoscut. Cei doi vor porni, conduşi discret de executorul testamentar, notarul Lebel,
pe drumuri diferite, într-o călăltorie inițiatică pentru aflarea propriei lor identități în drumul
spre maturizare. Vor traversa țara natală a mamei și se vor arunca în trecutul dominat de
război al acesteia.
O mare parte a operei lui Wajdi Mouaud este inspirată din evenimentele care au sfâșiat
țara sa natală, Liban. Fără a fi o excepție, Incendii este o piesă extraordinară despre violență,
demnitate, vinovăție și determinare umană, pe fondul unui climat în care destinul a lăsat în
plan secund voința indivizilor de a se ridica deasupra faptelor. Cu toate acestea, oricât de
286

Concept vol 12/nr 1/2016

Performance

tentant ar fi fost, nu am dorit să fac din aceasă piesă una politică, punând accentul pe violenţa
inerentă. Substratul politic este cel care ascunde durerea unui război care nu se termină
niciodată, un război al exilului, al furiei, al urii, al ignoranței, al durerii nerostite. Un război
trăit în fiecare zi prin refuzul nostru de a ne îndrepta atenția către celălalt. Războiul a devenit
un mod de viaţă, însă puţini se ridică împotriva lui. Poate doar cei care, oricât de simplu ar
suna, sunt capabili de o imensă dragoste pentru ceilalţi: bunica ce își îndeamnă nepoata să se
rupă de locul nefast și să se autodepășească prin instruire, fata care cântă, capabilă de
sacrificiu pentru prietena sa. În această piesă fiecare personaj devine treptat conștient de
responsabilitatea pentru semeni și fiecare va ajunge să își respecte promisiunile făcute.
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Incendii este şi o reinterpretare contemporană a
mitului lui Oedip, cu trimiteri la Oedip rege, piesa lui
Sofocle, transpusă în teatrul contemporan în care
astăzi sunt prezente declarațiile pe teme sociale și
politice. Ca şi în tragedia antică, sunt prezente
teroarea, incestul şi compasiunea. Întreaga poveste
se deruleză alert într-un plan al trecutului în care o
mamă îşi caută fiul pierdut şi într-un plan prezent al
gemenilor în căutarea adevărului identităţii lor.
Fiecare personaj va fi nevoit să-şi rezolve
ecuaţia existenţei pe un fond dramatic în care mai
ales femeile se numără printre victimele războiului
fiind adesea eroine prin capacitatea lor de a rezista
şi prin hotărârea lor de a merge mai departe cu o
ferocitate nebănuită. Este și cazul lui Nawal care va
cere copiilor ei să ierte, pentru că Acolo unde există

iubire, nu există ură.
Wajdi Mouawad a scris acest text devastator și a creat o poezie prin teatru. Temele
piesei sunt cruzimea și capacitatea de rezistență a spiritului uman, dar și importanța păstrării
promisiunilor. Conflictele etnice şi civile sunt redate prin prisma vieţii personale care adesea
nu mai contează în cercul nesfârşit al violenţei.
Irina Banea – regizor
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Norway.Today
de Igor Bauersima
traducere de Victor Scoradeț, Claudia Machedon
Licenţă Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Ion Mircioagă
Coordonator proiect: prof. asoc. Claudiu Goga
Regie: Claudia Machedon
Scenografie: Andreea Moisescu
Mișcare scenică: Mariana Gavriciuc
Video: Radu Barbu
Light design: Dan Olteanu
Foto: Mara Bujor
Distribuţia:
Julie – Ana Crețu
August – Voicu Aaniței
(clasa coord. prof. univ. dr. Adrian Titieni)
Norway.Today spune povestea a doi tineri
care se cunosc pe internet, pe un chat de
sinucigași. Uniți fiind în dorința de a-și pune
capăt zilelor, Julie și August hotărăsc să pășească împreună în moarte, sărind de la 600 m de
pe o stâncă din Norvegia, în fiord. Odată ajunși în locul stabilit, apar probleme mult mai mari
decât moartea în sine. Cei doi încep să se descopere, fiecare pe sine, dar și unul pe celălalt. O
poveste ce îmbină stări emoționale extreme, în care predomină umorul și sensibilitatea. O
poveste despre „sensurile vieții”.
Ceea ce m-a determinat să aleg piesa a fost, în primul rând, faptul că vorbește despre
generația din care fac și eu parte. Am căutat un text prin care să expun problemele actuale ale
tinerilor, alienați și însingurați, captivi în spațiul virtual.
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Trăim, din păcate, într-o societate toxică,
care ne contaminează, mai ales pe noi, tinerii. Cu
depresii, frici, obsesii ori complexe, iar toate
acestea ne întunecă mințile, rațiunea este
suprimată și visurile spulberate. Degradarea
socială provine, în mod deosebit, din lipsa de
comunicare (reală), iar acest autism social împins
la paroxism ne dezumanizează, ne transformă în
ființe fără discernământ. Devenim reci, un fel de
mini-roboți care răspund stimulilor prin
automatisme. Instabilitatea crește și refugiul îl
găsim într-o lume în care totul pare roz, lumea
internetului. O lume în care viața e minunată, nu
ca cea pe care am trăit-o până atunci, o lume în
care poți fi cine îți dorești, creându-ți propriul
avatar. O lume aparent fericită, dar care ascunde,
de fapt, izolarea omului contemporan. Relațiile
interumane se diluează, orice legătură tangibilă
dispare, suntem mereu aici și uităm să fim acolo,
acolo unde contează. Orice sentiment de
apartenență la această lume piere, avem impresia că nu putem face nimic, că totul merge
prost, apar complexele de inferioritate și neîncrederea în forțele proprii.
Pradă acestor stări cad și personajele piesei. Ei stagnează, sunt prinși în lumea virtuală
și nu pot ieși. Un prim act de curaj îl reprezintă faptul că se întâlnesc, că își îngăduie
relaționarea „face to face”, dar aleg această opțiune numai pentru că vor să se sinucidă
împreună.
Julie este sătulă de viață, lui August i se pare totul o „făcătură”. Ce caută ei, de fapt,
este să trăiască cu adevărat. Nicidecum să moară. Tot ce vor este o gură de aer. Se sufocă în
lumea asta pentru că nu se pot integra. Sunt neînțeleși. Așa-zisa tentativă de suicid nu e decât
un uriaș strigăt de ajutor. Și spun tentativă pentru că, în timpul scurt pe care îl petrec pe
stâncă, cei doi descoperă dragostea. Izolându-se în mediul virtual, au pierdut exact lucrul de
care aveau nevoie și la care sperau intuitiv, iubirea. Nevoia de mângâiere, de atingere, de
conexiune umană. Iubirea (încă) poate să schimbe. Julie și August pornesc în această călătorie
adolescenți și se întorc oameni în toată firea. Această experiență îi maturizează și înțeleg că
viața este într-o continuă schimbare.
S-a muncit continuu timp de 5 luni la acest proiect. În prima lună am lucrat numai pe
text. Este foarte importantă etapa de lucru „la masă”, mai ales când personajele sunt atât de
complexe psihologic, când accentul cade pe relație. Întâlnirea cu actorii a fost una specială și
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le mulțumesc pentru asta. Cu Ana Crețu am mai lucrat la câteva examene în facultate, cu
Voicu Aaniței a fost prima colaborare. Ei sunt prieteni foarte buni în viața reală și asta a
contat pentru mine. Cele două personaje nu pot funcționa bine împreună dacă relația celor
doi actori nu este puternică. A fi pe aceeași lungime de undă cu cineva este un factor extrem
de important în construcția universului interior al personajelor. Textul oferă partituri
serioase, iar actorii sunt inteligenți, creativi și sensibili. A fost o călătorie grea, dar frumoasă,
plină de căutări și descoperiri.
Claudia Machedon – regizor

Unul dintre cele mai dragi proiecte la care
am lucrat vreodată. O poveste de care sunt foarte
atașată din multe puncte de vedere. Norway.Today
este spectacolul care te surprinde, te bulversează, te
bucură, te scoate din minți, te emoționează. Este
povestea a doi tineri care nu mai văd rostul vieții,
într-o lume în care a fi conectat cu ceilalți înseamnă a
sta cu ochii în ecrane mici și luminoase. Într-o lume
în care am uitat să mai vorbim în mod real, să ne
înțelegem, să ne ascultăm. În această lume singura
soluție pe care cei doi tineri o văd la orizont este
sinuciderea. Julie, personajul pe care îl interpretez,
este o fată din Norvegia care are totul la dispoziţie:
doi părinți căsătoriți, o casă minunată, călătorii prin
țări străine, bani de haine scumpe, succes la școală,
distracții și băieți. Însă carcasa de „perfect life” este o
minciună. Așa cum recunoaște în cel mai intim
moment al piesei, „chestia e că n-am avut deloc
totul, asta-i chestia.” Se minte îngrozitor pe ea însăşi
și găsește, ca singură soluție, sinuciderea „ȋmpreună cu cineva”.
Ce se întâmplă de aici, cum se modifică ei o dată ce se confruntă în mod real cu un om
în carne și oase, nu cu un ecran luminos și o tastatură, este surprinzător. Călătorești o dată cu
ei, râzi și plângi o dată cu ei, speri din tot sufletul ca, la final, să rămână în viață. Sper ca
mesajul nostru să prindă aripi și să-și găsească un cuib. Pentru că trebuie să ne reamintim
uneori pentru ce merită să trăiești.
Mulțumiri speciale d-ului profesor și regizor Claudiu Goga, scenografei Andreea
Moisescu, lui Radu Barbu pentru video-mapping, Mariana Gavriciuc pentru mișcarea
scenică, lui Dan Olteanu pentru light design și Mara Bujor pentru fotografii.
Ana Creţu – Julie
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Norway.Today. Dacă nu e proiectul care m-a consumat cel mai tare până acum, sigur e
pe locul doi. Și sunt sigur că nu e pe locul doi. Mi-a fost frică (încă îmi e), mi-a mâncat
nopțile, dar n-aș renunța la el nici în ruptul capului. Pentru că e frumos. Ăsta e cel mai bun
adjectiv pe care-l pot folosi: „frumos”. Totul e frumos. E o poveste frumoasă, cu personaje
frumoase, decorul e frumos, muzica e frumoasă, cu Ana e frumos. E un text care mustește de
adevăr. Și mie îmi place adevărul. E un text despre oameni adevărați, cu foarte multe defecte
care valorifică mai puținele și mai ascunsele calități. E despre viață, despre greu, despre
iubire, despre teamă, despre speranță. E despre lumini polare și fiorduri, despre frig și frică,
despre iubire și sex, despre bufnițe și conifere. E despre Julie și August. Și cât timp ea e Julie,
ți-e mai mare dragul să fii August. E un spectacol în care cred și în care am investit mult
suflet și multă energie. Și din câte observ eu, suflet + energie = îmi place! E un exercițiu bun
și pe termen lung de actorie și de cunoaștere de sine și de tine și de ei. E o gură de viață, care
cred că prinde bine oricui gustă. Sau nu știu. Poate sunt eu subiectiv. Dar dacă nu e așa,
înseamnă că m-a „păcălitovrăjit” foarte bine norwaytoday-ul ăsta!
Voicu Aaniţei
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AmaDeus
Licenţă Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Ion Mircioagă
Coordonator proiect:
prof. asoc. drd. Alexandru Berceanu
Regie: Iulia Grigoriu
Asistent regie: Alina Dumitrache
Light design: Daniel Buglea
Scenografie: Lăcrămioara Tănase și Andrei
Moacă
Design afiş: Andrei Moacă
Mulțumiri: Magda Morozan, Radu Mateucă
Distribuţia:
Salieri bătrân – Mugur Arvunescu
Salieri tânăr – Matei Arvunescu
Mozart – Codrin Boldea
Constanze – Eliza Teofănescu
Iosif al II-lea – Andrei Bibire
Rosenberg/Venticelli 1 – Voicu Aaniței
Van Swieten – Eduard Burghelea
Bonno/Venticelli 2 – Coza Dan
Locuitori ai Vienei și alte apariții surprinzătoare – Iosif Paştina, Oana Jipa, Teodora Dincă, Irina
Artenii, Ştefana Micu
AmaDeus. Între spații și timpi – geniul
Povestea piesei lui Peter Shaffer sfidează timpul și spațiul, ea poate fi spusă oricând și
oriunde, este universală. Reducând totul la esență, putem ilustra istoria lui Mozart și a lui
Salieri printr-un tablou, printr-o bucată muzicală sau coregrafică, printr-o sculptură sau prin
felul în care alegem să exploatăm tăcerea.
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Într-o încăpere complet goală, cu
pereți foarte înalți și slab luminată se află
un bătrân ursuz în scaun cu rotile. Chinuit
de zgomote pe care doar el le aude și de o
presimțire sumbră, el se adresează nălucilor
viitorului, ombri del futuro, pentru a găsi o
ultimă urmă de compasiune și înțelegere.
Urmează să-și spovedească toate păcatele,
inclusiv pe cel suprem, ultimul, chiar
înainte să-l facă. Numele lui este Antonio
Salieri, cândva cel mai apreciat compozitor
de la curtea din Viena. Înzestrat cu o
ureche perfectă, el împărtășește celor care
vor să îl asculte că „muzica este arta
divinității”, că „o notă muzicală este fie
perfectă, fie greșită, în mod absolut”, și
„nici chiar timpul nu poate schimba asta”.
Vorbește fantomelor viitorului despre
pactul lui cu Dumnezeu, despre cum s-a
oferit pe sine, în totalitate, Lui, cerându-i în
schimb să facă din el un compozitor care să cunoască nemurirea. Crezând cu tărie că Cel de
Sus își respectă partea de înțelegere, Salieri devine un om cast, modest, filantrop. Împăratul
Iosif al II-lea îl face Compozitor al Curții și totul pare să fie în voia și în grația zeilor și să-l
conducă pe Antonio Salieri pe drumul infinitului. Într-o zi însă, aflându-se la o serată la
Prințul Arhiepiscop de Salzburg, compozitorului îi este dat să asculte o bucată muzicală
extraordinară, o serenadă de Wolfgang Amadeus Mozart, un tânăr excentric, obraznic,
grobian și cu apucături de primată. De aici începe decăderea psihică și morală a
compozitorului italian care se găsește complet singur, părăsit de singurul partener pe care
credea că îl are, și anume Dumnezeu. Doar el poate vedea în Mozart adevăratul geniu, și
această calitate a sa îi pricinuiește o suferință capabilă să smulgă din rădăcini orice gând
moral.
Ceea ce mi-am propus este un spectacol nerealist cu insule de realism, căci toate
evocările din trecutul lui Salieri nu sunt altceva decât amintirile deformate ale acestuia,
întâmplări care, bruiate de mintea bolnavă a bătrânului, se află la granița dintre real și oniric.
Din multele personaje ale piesei am păstrat doar nouă; am ales să dedublez personajul Salieri
în cel tânăr și cel bătrân, pentru că mi se pare interesant ca al doilea să fie un martor
neputincios al propriilor lui amintiri, să aibă răgaz să fie copleșit de ele. Salieri bătrânul este și
singurul coeficient realist al spectacolului, totul fiind pus între două coperți de prezența lui –
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începem seara, în încăperea în care alege să-și aibă sfârșitul, și terminăm când mijește de ziuă,
în același loc. Între timp, prin pereții care îl înconjoară intră și ies fantomele trecutului,
reconstituind (cumva ca un puzzle) povestea care l-a frământat toată viața. De altfel niciun
personaj din trecut nu este interpretat ca atare, ci trecând prin filtrul conștiinței lui Salieri. Ei
intră prin pereți, chemați de gândul său, și ies în același mod când sunt alungați. Salieri tânăr
trăiește pentru prima dată, intens, drama mediocrității sale. Mozart este o prezență vie,
ludică, pe alocuri obraznică, dar foarte pasională, singura lui dorința este să fie lăsat să
compună în ritmul și după placul lui. Ca într-o cușcă de lei însă, cu leii înfometați care se
înfruptă din carnea lui, cade înfrânt de simplul fapt că deși înzestrat de o forță supraomenească, este doar un om. Părăsit de toți cei apropiați, în final este împachetat într-o folie
de plastic și aruncat împreună cu resturile de decor. După mulți ani, după ce reconstituie
toată povestea, Salieri face o mărturisire falsă și apoi gestul suprem, tot din egoism. Ca
numele lui Mozart ce va răsuna sute de ani după moartea lui și va fi rostit cu admirație, să fie
însoțit de Salieri, chiar dacă evocarea acestuia din urmă va fi plină de dezgust.

Inspirația divină este ceva ce nu poate fi fabricat pe pământ, oricât ne-am strădui. Ea
există și ne este sau nu hărăzită de mult, dintr-un timp pe care nici nu-l putem cuprinde cu
mintea noastră, și într-un spațiu pe care nu ni-l putem închipui. Mitologia ne învață că
niciodată nu a ieșit ceva bun din dorința omului de a fi egal cu zeul sau de a-i cere socoteală.
În final, e adevărat că nu știm dacă să îl compătimim sau să-l acuzăm, urându-l, pe sărmanul
Salieri, care se stinge după ce opera sa va fi murit deja, în timp ce a lui Mozart “se aude tot
mai puternic, răspândindu-se în întreaga lume…”
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Iulia Grigoriu– regizor

Amadeus – Geniul ucigaş şi mediocritatea nebună
Geniu şi credinţă. Păcat şi remuşcări. Moarte şi nebunie. Extreme care se atrag,
pulsiuni ale cugetului tulburat şi inimi ce palpită într-o căutare sârguincioasă spre
perfecţiune şi divin. Între ele două minţi, două voinţe, două vieţi, două piane, o singură miză:
nemurirea. Intrarea glorioasă într-o memorie colectivă, dincolo de timp, succesul măsurat nu
în aplauze şi complimente, ci în perenitate şi veşnicie. O luptă subtilă, crudă şi neloială între
un doi oponenţi inegali, în care doar unul singur duce războiul pentru amândoi din
disperarea înţelegerii limitelor sale şi a genialităţii celuilalt. Salieri vs Mozart, un binom
indestructibil construit din legende şi istorie, devenit cult.
Spectacolul Amadeus după Peter Shaffer, montat de Iulia Grigoriu îi invită pe
spectatori să fie parte activă în povestea celor doi muziceni. Noi, cei din sală, suntem uomini
del futuro, martori ai spovedaniei bătrânului Salieri, cecul său în alb către nemurire. Auzindui povestea, acuzându-l şi urându-l, îi putem oferi în mod paradoxal liniştea pierdută cândva.
Mărturisirea sa nu poate fi înţeleasă decât de cei ce vor fi să fie, noi, cei de peste secole, care,
laolaltă cu umbrele trecutului, întregim sfera purgatoriului acestui chinuit talentat, dar ocolit
de geniu. Şoaptele din întuneric prind viaţă, paşii nevăzuţi se aud ameninţător, iar noi
suntem poftiţi de un bătrân invalid să îl cunoaştem pe călăul fără voie, Wolfgang Amadeus
Mozart.
Dedublarea lui Salieri
este cheia centrală care stă la
baza construcţiei regizorale.
Salieri
cel
în
pragul
sinuciderii, vocea raţiunii cea
de pe urmă, gazda noastră în
scaun cu rotile îl aduce în
scenă pe Salieri cel tânăr,
alături de povestea tristă a lui
Mozart cel genial, dar lipsit de
noroc. Această alegere, pe cât
de îndrăzneaţă pe atât de
riscantă, elimină distanţarea şi
jocul la persoana a treia şi face
ca emoţiile celor doi actori să
vorbească
direct;
unul
comentează,
argumentează,
reflectează şi ne e ghid, iar
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celălalt acţionează şi trăieşte în timp real incipitul acestui zbucium sufletesc necontenit de
treizeci de ani.
Un alt mare merit al spectacolului este acela de a estompa imaginea inevitabil stocată
în memoria oricărui spectator care a văzut filmul lui Milos Forman. Iulia Grigoriu a ales
deliberat să meargă în direcţia opusă şi bine a făcut. Amadeus nu este un bufon răsfăţat.
Dimpotrivă. Este un tânăr conştient de calităţile sale, sigur pe sine, determinat şi responsabil.
Micile jocuri, alinturile şi giumbuşlucurile sunt doar avatare ale vârstei sale şi ale oricărui
îndrăgostit. La final îl acuzi pe bună dreptate pe Salieri. Dacă nu pentru crimă, măcar pentru
intenţia de a o comite. Amadeus are statura eroului în acest spectacol, iar balanţa dintre
incandescenţa sa şi negura lui Salieri este atent echilibrată.
Distribuţia aleasă inspirat, beneficiază de prezenţa lui Mugur Arvunescu. Era nevoie
de experienţa sa pentru ca acest concept să funcţioneze. Salieri cel bătrân este extrem de
versatil: când un bătrân pofticios care mănâncă dulciuri, când un bunic sfătos, când un diavol
dezlănţuit pironit în scaunul cu rotile, când un credincios care a rătăcit calea şi caută speriat
drumul cel drept. Continu atent la ce se întâmplă în scenă, comentând discret, printr-o
respiraţie, o înclinare a capului sau o lacrimă pe obraz acţiunea, are o sinceritate dezarmantă
şi o forţă copleşitoare. Salieri cel tânăr este interpetat de Matei Arvunescu – cealaltă faţă a
medaliei. Cel mai subtil din scenă, cu o viaţă interioară bogată din care lasă să se vadă, încă,
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prea puţin. Reţinut, cu o privire care sfredeleşte până în ultimul rând din sală, îi citeşti în ochi
gândul continuu. Cu multă carismă şi rafinament, îl poartă pe Salieri prin tot chinul sufletesc
iscat de înşelarea aşteptărilor sale naive. În dialogul cu Dumnezeu este o păpuşă în mâna
destinului. Deznădejdea sa doare, ne doare şi reuşeşte să îl facă pe acest nebun vinovat să
merite mila şi compasiunea noastră preţ de câteva clipe.
Codrin Boldea – Amadeus. Cu statură de bufon şi minte lucidă, îl construieşte pe
Mozart din contraste, ca un meci de ping-pong. O glumă nesărată e stinsă de o privire tristă.
Agilitatea în mişcare e îmblânzită de o privire tăioasă ca un diamant. Amadeus îşi are
propriul crez, credinţa lui nu e cu nimic mai prejos decât cea a oponentului său. Paradoxal, e
mai modest. Îşi cunoaşte virtuţile şi tot ceea ce doreşte e să fie lăsat să le folosească. E serios şi
ludic totodată. Un Feste atins de geniu. Un vulcan care erupe la răstimpuri bine calculate şi
un filosof inconştient de profunzimea sufletului său.

Eliza Teofănescu este Constanze cea copilă, calină şi neştiutoare într-ale vieţii, dar
plină de bune intenţii. E capabilă de sacrificiu pentru omul pe care îl iubeşte şi o crezi pe
cuvânt. Andrei Bibire, Iosif al II-lea, are statura unui monarh distins şi hazul unui copil
alintat. Schimbător şi superior, cu eleganţă şi măsură, realizează un rol de compoziţie bine
articulat. Voicu Aaniţei este Rosenberg cel intrigant şi coleric, cu voce stridentă şi planuri
ascunse. Un Machiavelli util oricărei curţi imperiale. Eduard Burghelea, Van Swieten cel
rigid în postură, dar alunecos în gânduri. Gesturile sale mici, detaliile perfect stăpânite,
ticurile deloc ostentative îi trădează neliniştea din spatele chipului de Sfinx şi completează un
personaj care complotează la rândul lui. Dan Coza, Bono este contrapunctul comic – adoarme
de-a-n picioarelea şi este de acord din principiu; o prezenţă necesară în această încordare a
orgoliilor.
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Amadeus este un spectacol ca o promisune. Inteligenţa, creativitatea şi profunzimea de
care a dat dovadă Iulia Grigoriu sunt semnul de bun augur al unui început de carieră. Într-un
decor marcat, în care soluţiile utile şi de efect concepute de Lăcrămioara Tănase şi Andrei
Moacă ascund o lipsă nu de imaginaţie, ci de mijloace materiale, s-a speculat ingenios şi nu
am mai simţit lipsa celei mai bune dintre lumile posibile. Asta nu înseamnă că în soarta
acestui spectacol nu e de sperat să se strecoare şi norocul şi să îmbrace hainele pe care le
merită cu prisosinţă.
În lupta mediocrităţii cu geniul câştigătorul e dinainte stabilit. Cu un singur
asterisc: victoria geniului atrage cu sine nemurirea oponentului său. Iar această simplă
consecinţă este cea mai perversă victorie.
Prof. asociat Alina EPÎNGEAC
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Cu ușile închise
de Jean-Paul Sartre
Licenţă Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Ion Mircioagă
Coordonator proiect:
prof. asoc. drd. Alexandru Berceanu
Regie: Florin Liță
Scenografie: Elodie Chiper
(an III, clasa conf. univ. dr. Adriana Raicu)
Multimedia: Robert Bitay
(an II, clasa prof. univ. dr. Cristina Ionescu)
Distribuţia:
Ines – Oana Predescu
Estelle – Bianca Cuculici
Garcin – Paul Radu
Băiatul de serviciu – Alexandru Banciu
(clasa coord. prof. univ. dr. Adrian Titieni)
Hai să vorbim despre noi! Da! Despre
noi înșine: cei dinăuntrul fiecăruia dintre noi.
De câte ori nu te-ai întrebat cine ești, ce faci,
de ce faci și pentru ce faci?! Adică de ce exiști?!
Sartre nu răspunde niciunei întrebări. Însă jucând Cu ușile închise (la propriu!) o să te
cunoști mai bine pe tine și pe cel de lângă. O să îți fie teamă. O să vrei să scapi. Să pleci. Dar
unde? Putem oare pleca din propria noastră existență?
Cu ușile închise este o experiență. E momentul să ai curajul de a fi sincer. Să (te)
recunoști. În ceea ce faci. Și în ceilalți. Să accepți că ești dependent de orice și de tot. Să înveți
să mori/să trăiești altfel. Să înțelegi că faptele îți aparțin și le plătești înzecit. Să îți asumi și să
riști. Să te consumi și să renaști. Să fii puternic sau să te lași pradă slăbiciunilor. Să fii UMAN!
Un spectacol care are puterea de a (te) schimba.
Elena Coman
(anul III, Departamentul Studii Teatrale, prof. univ. dr Ludmila Patlanjoglu)
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Ca student, să joci în Cu ușile închise de J.-P. Sartre este un experiment la care îți supui
mintea și sufletul, iar rezultatul poate arătă în fel și chip. Infernul lui Sartre este un infern al
gândului, al fricii omului de om. Aici, nu prin beznă se instalează teroarea gheenei, ci prin
lumină veșnică. Personajele nu sunt nici morale, nici imorale, ci amorale – nu iau moralitatea
drept reper al existenței lor, funcționează în afara ei. Își recunosc ticăloșia, dar cad în plasa
propriilor vicii fără nicio umbră de regret.
Personajul pe care îl interpretez poate fi considerat drept vocea autorului. Ines este

„talpa iadului”, luciditatea perfectă, rece, aproape inumană, cea care simte infernul și îl
generează. Precum în iad, cât și pe pământ, Ines se hrănește din durerea pe care o provoacă
altora, care devine propria-i durere, declarațiile ei „de dragoste” sunt invitații la suferință.
Este oglinda locului, cea care le spune lui Estelle și lui Garcin ceea ce ei vor să audă cel mai
puțin, deși judecata ei este corectă. Intră pe ușa infernului resemnată, ba chiar împăcată,
pentru că pe pământ n-o mai așteptă nimeni. În momentul în care frânturile de viață lumească
invadează spațiul iadului, se simte bântuită, devine isterică, oripilată, frizând demența.
Ines este un personaj hiperrațional, de aceea, marea dificultate pe care eu am
întâmpinat-o în lucrul meu la acest rol a fost sugestia acestei raționalități nebune, a conștiinței
răului, dar și a caracterului înșelător al personajului. Ines are momente de aparentă
umanitate, ba chiar de fragilitate, ca apoi să treacă instant la adevărata ei natură.
Oana Predescu - Ines
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Barbă albastră. Speranța femeilor
după Dea Loher
Licenţă Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Ion Mircioagă
Coordonator proiect: prof. asoc. Claudiu
Goga
Regie: Carmen Bonciu
Scenografia: Alina Caprian
Light design: Cristi Niculescu
Sound design: Liviu Gavrileț
GFX: Cătălina Sîrbu
Coordonator spectacole: Gabriel Olteniceanu
Mașinist: Nicu Matei
Distribuţia:
Miruna Șovăială
Victor Belcescu
Andreea Mera
Carla Mihai
Alina Badea / Carmen Gâlcă
Ioana Nichita
Ileana Brâncoveanu/Eliza Teofănescu
Veronica Ungureanu
Barbă Albastră nu mai este un prinţ
sau un vrăjitor; el a devenit un vânzător de
pantofi pentru femei şi idolul femeilor,
pentru că ele au avut curiozitatea de a
căuta o iubire „dincolo de orice limită”.
Spectacolul Barbă albastră, speranța
femeilor ne vorbește despre femei și bărbați.
Despre faptul că femeia, deși emanicipată
și independentă în zilele noastre, depinde încă de puterea bărbatului și de deciziile lui. Oricât
ar încerca ea să urce pe scara bărbatului niciodată nu îl va putea depăși și întodeauna va avea
nevoie de el pentru a exista. Și ne mai arată faptul că bărbatul înțelege foarte greu
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sentimentele puternice, emoțiile duse la
extrem, umilințele prin care trece pentru
dragoste, pasiune, scacrificul, revolta,
nevoia de iubire și de confirmare a iubirii
pe care femeia o simte.
Femeile și bărbații vor exista
întodeauna și cred că au avut, au și vor
avea probleme interioare iar lupta pe care
o poartă pentru a se înțelege reciproc există
și va exista. Este un text abstract ce nu
țintește un public anume, el vizează toate
categoriile de oameni, nu salvează pe nimeni din a se regăsi în mesajul piesei.
Durerea, suferința și frustrările personajelor sunt arătate fără ocolișuri și într-un mod
comic ceea ce face toată piesa o comedie, impactul pe care îl are asupra oamenilor este imens,
indiferent că se regăsesc sau nu, pentru că fiecare dintre noi cu siguranță avem cunoștințe
care au astfel de probleme. Spectacolul vorbește despre faptul că adolescentele din ziua de
astăzi își doresc să își piardă virginitatea la vârsta de 14 ani, o vârstă fragedă, vorbește despre
cicatricea care rămâne în sufletul femeii atunci când trece printr-un divorț, despre căsătoriile
eșuate și asta pentru că oamenii ard foarte
repede
etapele
vieții,
frustrările
prostituatelor,
nevoia
de
dragoste
indiferent de categoria socială, ne arată
faptul că și cerșetorii au nevoie de iubire,
despre singurătatea pe care cu singuranță la
un moment dat în viață fiecare dintre noi o
simțim.
Acest spectacol dezgolește femeia și
o arată în toată splendoarea ei și ne mai
arată bărbatul traumatizat de emoțiile și
iluziile ei asupra lui.
Aceasta montare pune în evidență sensibilitatea și emoțiile femeii secolului XXI. O
sensibilitate feminină dusă la extremă ce există în fiecare femeie pe care o întâlnim în viața
reală, indiferent de pătura socială din care se trage. Și transformă treptat bărbatul într-un
cunoscător al simțămintelor ei.
Carmen Bonciu – regizor
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Kathie și hipopotamul
de Mario Varga Llosa
Licenţă Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Ion Mircioagă
Regie: Diana Tănase
Scenografia: Ioana Ungureanu
Light design: Radu Barbu
Editor muzică: Adrian Piciorea
Coregrafia: Mariana Gavriciuc
Distribuţia:
Kathie Kennety – Selina Colceru
Santiago Zavala – Ștefan Mohor
Ana Zavala – Rusalina Bona
Juan – Andrei Redinciuc

„Vis
lucid,
fantezie
încarnată,
ficțiunea ne completează pe noi, ființe
mutilate cărora le-a fost impusă atrocea
dihotomie de a avea o singură viață, dar
dorindu-și și imaginându-și mii de alte vieți.
Spațiul acesta, dintre viața noastră reală și
dorințele sau fanteziile care ne impun s-o facem mai bogată și mai diversă, este cel pe care-l
ocupă ficțiunile.”
Mario Vargas Llosa, Adevărul minciunilor (1990)
Una dintre marile teme de cercetare ale lui Llosa este „omul complet”. În opinia
dramaturgului, „omul complet” este omul din carne și oase la care se adaugă fanteziile lui
(conștiente sau involuntare) care îl ajută să îndure viața. Teoria „omului complet” stă la baza
convingerii sale că lumea nu poate exista fără ficțiune. Acest lucru înseamnă că o lume căreia i
se răpește posibilitatea de a fantaza se va autodistruge, dar și că fantezia este iremediabil
impregnată în natura umană și deci nu poate fi eliminată din viața oamenilor (un fel de
bovarism încremenit în începutul său, fără a lua forme patologice).
Într-un cartier bogat al Limei trăiește o femeie pe care viața nu o satisface. Călătorește
în jurul lumii, începe să scrie o carte, angajază un condeier pentru acest lucru, transformă
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broasca râioasă în prinț
fermecător și se joacă. Ea
este protagonista, el este cel
care se transformă. Timp de
două ore pe zi, crează
împreună un mic univers
într-o
mansardă
„de
jucărie”. Încetul cu încetul,
scrisul cărții de aventuri
trece pe locul doi și devine
doar un pretext pentru ca cei
închiși
în
„cămăruța
minciunilor” să trăiască vieți
pe care în afara ei nu le-ar
putea trăi. Pentru ca jocul să
devină și mai interesant, cei
doi aduc în scena și alte personaje (din amintire și din imaginație). Aceste marionete scapă
din mâinile protagoniștilor și ajung să-și ceară drepturile. Au propriile lor amintiri și propria
lor imaginație. Peste tot ce se întâmplă în mansarda („de la Paris”) planează o voalată poveste
de dragoste.
Am ales textul acesta tocmai pentru că îmbină două mari întrebări: Care este rolul
teatrului (sau macar unul dintre ele) în viața omului? Care este rolul imaginației în viața
omului?

Dacă privim dincolo de viața liniară pe care o ducem, găsim toate închipuirile, poftele
și fanteziile noastre. Natura umană le cuprinde și pe acestea, iar ele depășesc hotarele între
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care se desfășoară trupul muritor. Paradoxul face ca tot acestui trup muritor să-i fie hărăzită
înclinarea perversă de a-și imagina aventuri din care nu va trăi decât (poate) a zecea parte.
Distanța enormă dintre realitatea concretă a existenței omenești și fanteziile născute din
natura umană conturează chiar rațiunea de a fi a ficțiunii. Dar nu este tocmai aceasta
misiunea teatrului? Nu teatrul făurește iluzii și ne hrănește imaginația?
Llosa spune că imaginația este un protest pieziș la adresa mediocrității noastre de zi
cu zi și o modalitate, trecătoare dar efectivă, de a-i da cu tifla. Eu nu am făcut decât să îmbin
filosofia dramaturgului cu prospețimea și plăcerea de a se juca a actorilor. Tema principală pe
tot parcursul lucrului la acest spectacol a fost: „Hai să ne jucăm de-a minciunile!” Ce a
rezultat?
Kathie și hipopotamul este un spectacol despre nevoia omului de a se juca pentru a
crește, pentru a-și împlini viața și, de ce nu, pentru a supraviețui. Este un spectacol despre
rolul imaginației și al fanteziei în viața noastră.
Într-o lume sugrumată de reguli asfixiante, constrângeri și norme sociale, imaginația
reprezintă infinitul la purtător.
Diana Tănase – regizor

Într-o mansardă pariziană din Peru, doi indivizi încearcă să desfidă Dramaturgul
suprem căutând să trăiască vieți ce nu le aparțin. Joacă roluri care le depășesc cotidianul, își
inventează nume, „trăiesc tragediile grecești pe care nu vor să le trăiască în realitatea de după
ușă, gustă iubiri cum n-au gustat...”
Kathie și hipopotamul este un spectacol ce ilustrează drama omului mediocru care și-a
ratat genialitatea, iar singura lui alinare este imaginația. Abuzează de această capacitate a
minții ca să poată îndura orele din zi. Un bărbat și o femeie – în carne și oase – și marionetele
fanteziei lor; din aceste patru „elemente” se compune viața în mansarda schițată și construită
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de Ioana Ungureanu, scenograf, și
Diana Tănase, regizor, în platoul de
regie „Ion Sava” al Facultății de
Teatru.
Personajele din această piesă
nu rămân în mod constant în cheia
aceluiași om, aceluiași caracter. Ele
trec prin situații care nu se succed
cronologic și se transpun. De la a fi
Ana Zavala într-o scenă la a fi
Alejandra, fata personajului Kathie
Kennety, în alta. Și dacă tot am
pomenit-o, să rămânem la personajul meu, Ana Zavala. Ea este soția hipopotamului, dar nu o
vedem așa cum este ea de fapt, ci ca o proiecție a minții lui Santiago, soțul. Mai mult decât un
personaj, ea este o conștiință a unui alt personaj. Marionetă a fanteziei, face tot ceea ce,
inconștient, Santiago vrea să facă. Pentru el adevaratul sine are chipul Anei. Ea este cea care îl
așteaptă tot timpul pe pământ, cea care nu-l trage din nori, ci îl prinde când cade. Ana din
mintea lui Santiago este cea care îl iubește necondiționat,
cea care îl iartă, cea care nu-și pierde niciodată răbdarea,
cea care îl ințelege și îl acceptă, ca o adevarată mamă.
Provocarea la acest proiect au fost dedublările pe
care le-am suferit fiecare dintre noi prin intermediul
rolurilor. Patru oameni în realitate, optsprezece personaje
în realitatea celor două ore de spectacol. Am învațat că întro fracțiune de secundă trebuie să fii altcineva, păstrând
gustul credibilității și al adevărului în fața spectatorilor.
Mărturisesc că plăcerea mea vinovată este „scena cu
copiii”, cum o numim noi, cei ce am creat această lume.
Alejandra este absolut o nebunie a personalității mele. Ea și
Johnnycito sunt copiii lui Kathie, dar apar pe scenă ca
personaje ale unei scene create de mintea mamei lor, o
scenă în care ei îi joacă părerea ei asupra părerii lor despre
ea și astfel odraslele sunt „niște cinici”. Cineva din public
spunea că spectacolul este asemenea filmului „Inception”...
Pe lângă Alejandra, mă joc de-a conștiința lui Santiago, respectiv Ana Zavala, de-a
Ana Zavala ceva mai tânără și de-a „o anonimă” care se distrează pe monologul lui Johhny.
Rusalina Bona – Ana Zavala
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Amazoanele
Licență Anul III, Păpuși-Marionete
Profesori coordonatori:
conf. univ. dr. Liliana Gavrilescu
lect. univ. dr. Mihai Dumitrescu
Regia și scenariul: prof. univ. dr. Mihai Gruia Sandu
Asistent regie/sunet: Adrian Loțcu
Scenografia, costume
și concept păpuși/marionete: Çilem Türköz
Asistenți: Diana Moțea, Ioana Colceag
Coregrafia: Mariana Gavriciuc
Afiș: Ștefan Tănase, Çilem Türköz
Light design: Eranio Petrușka
Distribuția:
Ileana Brâncoveanu
Daniel Burcea
Ștefan Craiu
Georgiana Frunză
Teodora Geantă
Alexandra Giurca
Alexandra Mirescu
Roxana Neagu
Roxana Savastru
Vladimir Albu
Petru Daniel Șutu

Amazoanele este un spectacol în care actorii absolvenți care mânuiesc păpusi și
marionete demonstrează măiestria lor în toate acestea, adăugând și dansul sub bagheta
Marianei. Povestea vine din tărâmul legendei, din metaforă, din subtile aluzii cu parfum
ezoteric, imaginând o cale inițiatică într-o ipotetică lume dispărută. Poate de aceea nu e un
spectacol pentru toată lumea și în niciun caz nu pentru cei care caută distracția facilă. Dacă
sunteți o persoană sensibil, delicată, ce știe să vadă și lucruri care se dospesc și dincolo de
forma fizică, atunci e pentru dumneavoastră, dacă nu, mai bine mergeți la un film de desene
animate.
prof. univ. dr. Mihai GRUIA SANDU
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Amazoanele este un spectacol vizual, nonverbal în care se îmbină elemente de
mânuire marionete și păpuși, dans contemporan, lupte scenice și blacklight. Dincolo de
lumina clar obscură prin care se strecoară subtil amazoanele, se creează o poveste ciudată
despre o ființă naivă, pașnică,total opusă Amazoanelor.
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Conflictul începe odată cu descoperirea oului
plăsmuit de pasărea gigantică în pădurea stăpânită de
războinice. Acestea nu știu de unde a apărut sau ce va ieși
la iveală din acest ou. Dacă va fi un monstru sau o ființă
nemaivăzută? Ei bine, din acest moment se creează
povestea unei ființe noi, o ființă misterioasă, imaginea
candorii absolute.
Spectacolul prezintă drumul inițiatic al acesteia,
supervizat in permanenta de către amazoane. Ele o
ghidează prin labirintul pădurii, fiind pusă la încercare in
fiecare moment. Pădurea devine un spațiu închis, fără
scăpare pentru această ființă nouă. Ea este surprinsă în
fiecare moment de spirite ale pădurii care o ajută sau o
încurcă în drumul ei. Gnomi, unicorni, dar și un centaur îi
apar în drum. Tensiunea crește până la finalul
spectacolului, când amazoanele vor fi omorâte. Însă, ele
vor primi o a doua șansă, fiind salvate de pasărea uriașă și
de puiul acesteia.
În toată această atmosferă mistică, de basm, rolurile se inversează, iar amazoanele vor
deveni cele neinițiate complet. Latura spirituală va fi completată în final când toate vor
deveni un întreg sub coaja aceluiași ou.
Ileana Brâncoveanu
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Self
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Sergiu Anghel
Coordonator proiect:
lect. univ. dr. Andreea Duță
Concept și coregrafie:
Camelia Neagoe
Muzica: Eugen Iustin
Light & video design: Daniel
Buglea
Costume: Anca Pancu
Distribuţia:
Codrin Boldea
Ștefan Mohor
Paul Radu
Maria Anghel
Mariana Gavriciuc
Camelia Neagoe
Heblu. În surdină se aud câteva note
înalte. Formează o melodie care sugerează
începuturile materiei, compunerea formelor
din haos. Creşte în intensitate, odată cu o
lumină caldă. La primele acorduri ni se
dezvăluie un cuplu aflat în spatele scenei.
Pielea lor este de un alb-lăptos şi par să
treacă leneş de la o stare inertă la explorarea
spaţiului. Se deplasează ca un singur
organism, o împletitură mobilă, mereu în
contact. Siguranţa mişcărilor ia locul
stângaciei, ezitărilor de la început şi cuplul ajunge să acopere spaţiul şi în înălţime.
Şoapte indescifrabile se aud brusc peste fundalul sonor. Cuplul se opreşte încercând să
găsească sursa sunetelor, să înţeleagă sensul lor. În câteva secunde însă, şoaptele se sting şi cei
doi îşi îndreaptă din nou atenţia unul spre celălalt. Însă relaţia lor apare schimbată acum. De
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la o cooperare tacită şi perfect funcţională, interacţiunea lor se transformă treptat în încercări
violente de a se desprinde unul de altul. Separarea are loc, urmată de cîteva secunde de
linişte.
Odată cu reluarea fundalului sonor, cei doi interpreţi îşi concentrează atenţia asupra
mecanismelor de mişcare ale propriului corp, încearcă fascinaţi să înţeleagă cum funcţionează
noua formă în care se află. Astfel, apare şi o diferenţiere în concordanţă cu sexul fiecăruia. Cei
doi, deveniţi reprezentanţi ai principiului masculin, respectiv feminin, îşi exteriorizează
identitatea prin mişcări puternice, geometrice sau fragile şi cursive.
Odată dobândită conştiinţa existenţei individuale, personajele obervă din nou
prezenţa celuilalt în spaţiu, fapt ce duce la încercări de dominare. Fiecare trece în repetate
rânduri din poziţia de submisivitate în cea de control. Interacţiunea creşte în intensitate până
la despărţirea violentă care îi scoate din scenă. Heblu. Fundalul sonor se transformă într-unul
mecanic, metalizat, ca o locomotivă greoaie care se pune în mişcare. Un cadran de lumină de
neon se aprinde cu intermitenţe la sol, dezvăluind patru dansatori, grupaţi câte doi, de o
parte şi de alta a unei diagonale luminoase ce separă scena în două. Sunt îmbrăcaţi în negru,
haine de stradă ce sugerează un viitor apropiat în care graniţa dintre masculin şi feminin este
foarte fină. Personajele încearcă sa traverseze diagonala, în timp ce caută pe corpurile
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celorlalţi simboluri ascunse sub haine. Odată acestea găsite, se formează două perechi, cu
desene complementare, care se intensifică la contactul cu lumina dintr-un colţ al scenei.
Încă separaţi de bariera luminoasă, cuplurile avansează de-a lungul ei, încercând
febril să găsească o modalitate de a rămâne împreună. Însă de fiecare dată când unul dintre ei
ajunge la perechea sa, se despart rapid în cele două zone. După ce au încercat ştergerea,
spargerea, traversarea liniei care îi separă, se despart pe rând şi părăsesc scena.
Din direcţii diferite intră în scenă trei personaje feminine, odată cu schimbarea piesei
muzicale. Pe un ritm alert, însoţit de frânturi de cuvinte repetate de către o voce de femeie,
vedem mişcări uşoare, elegante, cursive. Cele trei par să se dedubleze, fiind în acelaşi timp
obiect de studiu şi observator fascinat.

Se întâlnesc în mod repetat într-un sincron ce exprimă pe rând vulnerabilitate,
pudoare, senzualitate. Trasează linii imaginare dinspre culise spre scenă, după care două
dintre ele se retrag într-un colţ, aşteptând nemişcate.
Cea de-a treia interpretă rămâne blocată într-o serie de mişcări repetitive in centrul
scenei. Pare că încearcă să înţeleagă acţiunile corpului său, fără să reuşească. Tensiunea
acumulată creşte ritmul şi intensitatea repetiţiei până la dezintegrarea mişcării în frenezie.
Este oprită de către un personaj masculin care o aduce în grupul de fete din colţ.
Pe intrările trasate anterior dinspre culise intră alţi doi interpreţi. Muzica instalează o
atmosferă apăsătoare, tensionată, misterioasă. Interpreţii cuceresc spaţiul cu viteză, forţă şi
claritate în mişcări. Repetă în sincron, la fel ca personajele feminine din scena anterioară, o
frază centrată pe echilibru, dominare.
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Pe parcursul acţiunilor băieţilor, fetele, aflate încă în scenă, cresc dintr-o ipostază complet
statică înspre mici trepidaţii la unison, exteriorizare a unei tensiuni acumulate progresiv.
Schimbarea bruscă a fundalului sonor produce pulverizarea acestui grup.
Însoţite de o percuţie dinamică, se conturează concomitent mai multe duete scurte.
Perechile sunt schimbate frecvent, de fiecare data când încercarea de a forma o legătură
eşuează. Aceste tentative de a forma un întreg din două individualităţi variază în mijloace de
la violenţă, frustrare la tandreţe şi melancolie. Acţiunea din scenă este însoţită pe fundal de o
perindare a fragmentelor de simboluri imprimate pe pielea interpreţilor. De fiecare dată când
două părţi complementare se apropie, traiectoria li se schimbă. Doar două dintre desene, părţi
ale unei reprezentări stilizate a copacului vieţii, ajung să formeze un întreg.
În acelaşi timp, cuplul corespondent de pe scenă pare că reuşeşte să atingă echilibrul.
Aflat în centru, se mişcă lent împreună, amintind de perechea din începutul lucrării.
Impulsurile trec cursiv de la unul la altul, creând o deplasare fluentă a unei singure entităţi.
Un con de lumină îi urmăreşte, separându-i de restul interpreţilor aflaţi pe margini, în
penumbră.
Contrastând cu mişcarea din centru, ceilalţi se ridică cu greu de la sol, căderi bruşte
perturbă sonor, peste muzica ce trimite cu gândul la începuturile umanităţii. Cei patru îşi
schimbă locurile des, de fiecare dată când un altul ajunge în spaţiul lor, refuzând apropierea
şi interacţiunea. Par să îşi exteriorizeze disperarea, să încerce să-şi consume frustrarea.
Traiectoria unuia dintre interpreţi îl aduce însă în conul de lumină, distrugând violent
echilibrul instalat în cadrul cuplului din centru. Odată legătura ruptă, cei doi se găsesc
împinşi spre marginile scenei, laolaltă cu ceilalţi. Ciocnirile create din aglomerarea spaţiului
scot din scenă patru dintre personaje. Rămân doar interpretul din conul de lumină şi
perechea sa.
Relaţia lor trece prin mai multe etape: cunoaşterea celuilalt, încercări de apropiere,
frustrare, dorinţa de control a fiecăruia, despărţire şi, spre final, completare a celuilalt. Însă
după ultima etapă, personajul masculin se retrage din scenă, lăsând în urma sa doar urma
semnului de pe piele pe podea.
Interpreta rămasă în spaţiu încearcă iniţial să refacă drumul parcurs alături de
partenerul ei, în încercarea de a înţelege dispariţia lui. Ajunge însă înapoi lângă simbolul
rămas pe podea fără un răspuns. Ştergerea lui violentă defineşte începutul unei noi etape, în
care va încerca să creeze singură întregul. Mişcări care subliniază elementul masculin se
îmbină cu cele feminine, creându-se o frază repetitivă care exprimă această dualitate. Pe
parcursul repetării ei, se pierd treptat din elemente, rămânând în final doar câteva gesturi.
Încercarea de a susţine şi latura masculină eşuează, acţiunile concentrate pe forţă şi echilibru
topindu-se înspre fragilitate, în ciuda încercărilor personajului. Lumina se stinge treptat pe
repetiţia obsesivă, dar din ce în ce mai lipsită de energie. Heblu.
Camelia Neago
315

Concept vol 12/nr 1/2016

Performance

Just In Case
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Sergiu Anghel
Coordonator proiect: lect. univ. dr. Andreea
Duță
Concept și coregrafie: Simona Dabija
Scenografie: Roxana Mancas
Light design: Daniel Buglea
Distribuţia:
Florentin Munteanu
Filip Stoica
Mariana Gavriciuc
Simona Dabija
O comedie tristă în care urmărim cu
seninătate povestea a trei personaje născute întrun spaţiu derizoriu şi care își găsesc finalitatea
în acelaşi spaţiu neschimbat. Este vorba despre
ignoranţă şi viaţa care trece pe lângă tine, despre
preocuparea pentru lucrurile mărunte, punându-le pe acestea sub o cheie absurdă, comică,
jucăuşă şi aparent inocentă.
Trei personaje clovneşti îşi trăiesc viaţa într-o lume în care nu se întâmplă nimic, în
care tratează totul cu superficialitate.
Trei personaje care trăiesc în condiţii umile, care se ceartă şi se împrietenesc din nou,
care nu au altceva pe lume decât compania celuilalt.
Trei destine legate care încep un traseu individual, dar sfârşesc aliniate în faţa
aceluiaşi gând de final. Conştientizarea ultimelor secunde din viaţa lor este pusă în balanţă cu
ignoranţa întregii vieţi care deja a trecut. Ele se complac cu gândul că au ajuns la capăt şi
păşesc cu acceptare şi asumare „mai departe”.
Vorbesc de trei personaje şi nu patru, întrucât cel de-al patrulea e doar o punte peste
care celelalte trec. Nu este o personaj concret, ci un fior care îi învăluie şi îi anunţă de un
ultim „nimic”.
Am ales acest subiect pentru că îmi doresc să mă sustrag din propria mea hipnoză în
ceea ce priveşte rutina, demersul unei monotonii de care nu sunt conştientă şi în care de
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multe ori mă simt comfortabil. Comoditatea este de multe ori un lucru plăcut, dar când
începe să devină o obişnuinţă, omul din mine urlă după porţia lui de vitalitate.
Uităm să dăm valoare reală lucrurilor şi oamenilor din jurul nostru, doar ne obişnuim
cu ce ni se dă. Repetivitatea unei acţiuni poate fi de fiecare dată un lucru nou pentru fiecare,
dacă devenim conştienţi de ea şi dacă ne dorim să atribuim de fiecare dată o altă nuanţă.
Astfel, ea va căpăta viaţă, ne va revigora şi vom evita prototipul de om mecanic.
Simona Dabija

Labirint
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Sergiu Anghel
Coordonator proiect: lect. univ. dr. Andreea
Duță
Concept și coregrafie: Oana Zară
Distribuţia:
Ana Vișan
Agata Marinescu
Mihai Petrini
Filip Stoica
Oana Zară
Această
lucrare
vorbește
despre drama unei femei care își dorește mai
presus de orice să gasească acea persoană
care o va face să simtă dragostea adevărată.
Pentru iubire este dispusă să încalce orice
limită și transformă totul în obsesie. Își
răscolește trecutul, vrea să retrăiască fiecare poveste de dragoste apusă, este prinsă între
trecut și prezent, se pierde pe sine și ajunge să înnebunească.
Ea caută dragostea adevarată, acea dragoste pe care o găsești o dată în viață, care îți
taie răsuflarea, te face să vibrezi, te duce pe cele mai înalte culmi și îți desăvârșește sensul
vieții.
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Am ales această temă deoarece, din punctul meu de vedere, dragostea este cel mai
frumos lucru spre care tindem și pe care îl are omul. Este talantul pe care Dumnezeu i l-a
lăsat omului. Unii îl îngroapă, alții îl înmulțesc. Dragostea împlinește orice faptă, ea îi dă
sensul de a fi bună.
Această femeie, a cărei poveste o aduc la viață, nu reușește să se desprindă de trecut,
trăiește în două relații cu speranța că o sa simtă dragostea. Nu se poate decide ce vrea, ce
simte, iar dorința arzătoare de împlinire sufletească și frica de singurătate îi întunecă
gândurile, astfel că ajunge să nu mai știe ce vrea, ce e iubirea și ce implică ea.
Știi că iubești atunci când te simți un om complet. Iubeşti atunci când nu mai arunci
privirea în trecut, pentru că ţi-e de ajuns prezentul şi când nu te poţi gândi la un viitor altfel
decât cu el împreună. Iubeşti atunci când relaţiile care s-au consumat nu mai înseamnă
regrete, iar oamenii din trecut nu îţi mai trezesc emoţii. Iubeşti atunci când trăieşti prezentul.
Drama femeii, apare în momentul când realizează că nu se simte împlinită în relația
pe care o are si caută în altcineva ce îi lipsește, astfel că, ajunge să aibă două relații în același
timp, fapt care o bulversează.
Nu poate renunța la vechea relație din obișnuință, din frica de a nu fi dezamăgită de
relația cea nouă, dar mai ales din teama de singurătate. Astfel, ea nu renunță la aceasta și în
același timp se aventurează în alta. De ce? Pentru că nu iubește cu adevărat și își dorește să
simtă din nou fluturi în stomac.
Fiind prinsă în nebunia emoțiilor, nu i se pare neobișnuit faptul că are două relații în
paralel. Mustrările de conștiință apar însă, iar liniștea îi este tulburată de conștientizarea
realității dure în care nu se mai regăsește. Nu mai înțelege ce simte, ce e dragostea, ce vrea,
cine e ea. Se pierde pe sine într-un labirint nesfârșit.
Oana Zară
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The Wall
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Sergiu Anghel
Coordonator proiect: lect. univ. dr. Andreea Duță
Concept și coregrafie: Anna Zidaru
Distribuţia:
Răzvan Stoian
Carla waltner
Bianca Bor
Eduard Cătănoiu
Anna Zidaru
The Wall, am putea să îl numim oricum: speranță, neant, incertitudine, antiteză, „quo
vadis”, eșec, îndrăzneală, neprevăzut…
În această lucrare avem de a face cu o poveste de viață, o dramă de idei regăsită de
altfel în multiple teze și concepte filozofice ale universalității, generate de contradicțiile
cunoașterii realității existenței și condiției umane, bazată pe o perpetuă incertitudine și
nesiguranță în a alege o cale.
Patru personaje încastrate într-un zid, prizoniere ale acestuia, aflate într-un joc
permanent și puternic conflict psihologic, exprimă drama neputinței de a alege cea mai
„buna” cale. Cele două planuri ale desfășurării acțiunii sunt zidul solid, tare și rece ca piatra
din care e clădit, durabil, sigur, stabil, sugerând frica, tăcerea, neființa, nemișcarea, moartea și
ceea ce se află dincolo de zid – o lume nouă, viața, libertatea, speranța, tumultul. Aceste două
planuri, total opuse aparent, se întrepătrund, se susțin, se continuă, asigurând o succesiune
ciclică, permanentă, ca un echilibru al existenței și nemuririi. Astfel zidul, ca materie
(cărămizi, moloz, nisip), are încastrat componenta umană(fizică, psihică, creativă), devenind
la rândul sau un suport al vieții, al existenței.Trecerea mereu nesigură de la o stare la alta a
personajelor și zbuciumul acestora constituie elementul dramatic. Aflate între bucurie și
tristețe, speranță – deznădejde, plăcere – durere, o antiteză permanentă, o luptă a contrariilor
redată prin manifestările scenice ale personajelor, mimică, gesturi, relațiile dintre acestea,
aspirațiile lor, stările psihice parcurse, disponibilitatea de a iubi și frica de singurătate.
Liantul divin al celor două scene care le apropie și le susține este iubirea, cea mai
puternică forță care include și guvernează totul, care stă în spatele fiecărui fenomen ce are loc
319

Concept vol 12/nr 1/2016
Performance
în univers. Iubirea este cea care-i luminează pe oameni, gravitația, puterea. Ea marchează și
influențează existența într-o armonie și un echilibru desăvârșit.
În piesă sunt abordate și problemele și transformările pe care le suferă de-a lungul
timpului o relație, faptul că firea omului este duplicitară, personajele trăind o viață dublă.
Omul se luptă mereu pentru viață, libertate, desăvârșire, în el stând puterea creației, a
gândirii, a cunoașterii, însă nimic din ceea ce pare a fi nu este, poate, cum credem și de nimic
nu putem fi siguri.
Sub același semn al echivocului, al adevărului relativ, al incertitudinii, ca și în
mitologie, există ideea unui transfer de viață în moarte și invers. Este sugerată astfel una din
trăsăturile tragediei vechi – omul e târât, marcat de destinul implacabil.
Zidul este un obstacol, o îngrădire, o delimitare, o constrângere, locul binelui și al
răului, o obsesie, un punct de pornire și unul de sosire, o viață refuzată, moartea. Mai
înseamnă viața cu toate meandrele și convențiile ei, nevoia oamenilor de a merge neabătut
înainte, de a caută mereu o falsă libertate care în final îi aduce înapoi în zid ca un perpetuum
mobile.
Anna Zidaru

Mahākālī
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Sergiu Anghel
Coordonator proiect: lect. univ. dr.
Andreea Duță
Concept și coregrafie: Agata Marinescu
Distribuţia:
Hera Alexandra Zăuleț
Marius Moldovan
Oana Zară
Georgiana Filip
Georgiana Ursachi
India este o țară plină de culoare și cultură. Încă de la primele povești auzite despre
mitologia acestei țări, m-am simțit atrasă de viziunile locuitorilor ei. De la yoga, muzica
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indiană, legende și divinități, până la percepția asupra vieții și a dragostei. Consider acest
univers bogat un privilegiu de a privi frumusețile existente în această lume.
Încă de la primele gânduri la spectacolul meu de licență, am căutat o idee prin care
să subliniez feminitatea. Frumusețea feminității și energia sa esențială pentru această lume.
Ascultând diverse muzicii, am întâlnit melodii indiene care m-au transpus într-un
univers transcedental. Efectele pe care le creează starea spirituală a culturii indiene pot fi
extraordinare.
M-am îndrăgostit de starea indusă de aceste creații muzicale care m-au făcut să simt
cum mă deconectez de la toate gândurile și grijile pe care le avem prin muzica pe care am
folosit-o în creația mea coregrafica, având un efect puternic în concordanță cu coregrafia mea.
Conceptul lucrării mele este Zeița Kali. Această divinitate a culturii indiene este zeița
morții și a întunericului, dar și a timpului, uneori și a fecundității sau a distrugerii. Kali este
mama zeilor, forța dorinței, a acțiunii, a cunoașterii. Ea ea este cea care oferă binecuvântările,
ea este viitorul, destinul și puterea morții. Este o zeiță de temut, forță a pierzaniei și totodată a
salvării, luptătoare căreia îi plac bătăliile și sângele vărsat.
În lucrarea mea coregrafică, dansul zeiței are un farmec aparte, este straniu, senzual,
vrăjitor, imprevizibil, diavolicesc, ademenitor. Totodată, dansul ei evoluează către o transă
demonicească care acumulează o multitudine de mișcări energetice.
Trupul său este gol. Această reprezentare fără niciun veșmânt este semnificația
libertății totale față de orice tip de limitare. Reprezintă faptul că puterea ei nu este limitată de
nici un aspect și că ea deține puterea nesfârșită a Conștiintei Divine.
Un alt personaj întâlnit în această lucrare este Zeul Shiva. Rolul lui în această piesă
coregrafică este strâns legat de duetele sale cu Kali.
Conform mitologiei indiene, Kali este soția lui Shiva, fiind personificarea forței de
acțiune a acestuia, componenta feminină a zeului.
Semnificația acestui duet reprezintă faptul că divinitatea supremă, Shiva, este
concepută ca fiind pura Conștiință, manifestându-se prin propria sa potență ca fiind
totalitatea cosmosului care, deși este diferit de Kali, nu-i este exterior. Kali este apreciată ca
fiind Shakti (simbolul energiei feminine active) care face parte din Zeul suprem. Această
Shakti este natură sa. Prin urmare, Shiva, Creatorul suprem, nu există fără a fi completat de
Shakti, energia feminină esențială.
Agata Marinescu
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Use Me, Use Me, Abuse Me!
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Sergiu Anghel
Coordonator proiect: lect. univ. dr. Andreea
Duță
Concept și coregrafie: Mariana Gavriciuc
Scenografie: Ileana Zirra
Light design: Daniel Buglea
Sound design: Amatis Chifu
Video Design: Alin Boeru, Cristian Călinescu
Design Costume și afiș: Arsene Lucian
Alexandru
Distribuţia:
Daniel Dragomir
Mariana Gavriciuc
Corina Tătărău
Tavi Voina
În construcția acestui spectacol de
licență am căutat în instinct, în atracție, în
pornirile sadice, în agresivitate, în tot ce e lipsit de raționalitate și vine dintr-o cruzime
înnăscută și umană pe care oamenii o au, mai mult sau mai puțin accentuată. În lumea albă
pe care am conturat-o, cei la care această caracteristică se manifestă pregnant devin agresori,
iar restul, automat, devin victime. Albul a intervenit ca și caracteristică majoră a toposului.
Am dorit a se crea un spațiu ambiguu, care să ducă în egală măsură cu gândul la puritate,
pace, curațenie, sensibilitate, la un mediu primitor, cât și la sterilitate, nenaturalețe, spațiu
mort și senzația de orbire pe care o poate crea culoarea alb în exces.
Prin contrastul cu culoarea roșie, care apare la final, am dorit a se crea o dezgolire
violentă a miezului dominat de instinct și dorință, bine împachetat într-un aparent curat și
neprihănit, roșu fiind culoarea cea mai irațională, după părerea mea.
Prin mici artificii precum momente ce par infinite (pentru că mișcarea este extrem de
lentă și continuă), fundalul sonor format dintr-un singur sunet continuu și in crescendo,
așteptare, fețe acoperite doar cu ochii la vedere, micro-mișcări și sunete de cutiuță muzicală
stricată, am încercat să creez tensiune, am încercat să îi provoc spectatorului senzația de gol
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în stomac, de nerăbdare intensificată, care să fie descarcată mai apoi, prin plăcerea sadică a
producerii agresivității făcâdu-l și pe el „vinovat” pentru cele întâmplate și simțite.
Traseul spectacolului este unul exponențial, el începe extrem de lent pentru a aduna
tensiunea pe care o descarcă în final. Nu am căutat să dau o explicație agresivității și
comportamentului sadic, l-am luat ca atare și am încercat să îl afișez într-un mediu care nu
anunță cu nimic existența acestora.
Toate acestea le-am împachetat în contextul unui joc, pentru a aduce încă un element
pe care nu îl asociem din prima cu agresivitatea, mai exact copilăria. Însă, în profunzime,
realizăm că în faza de copil suntem cei mai agresivi, nu cunoaștem limite, ducem totul la
maxim, nu gândim rațional, suntem nemiloși, inconștienți și percepem nedreptatea doar daca
e produsă asupra noastră.„Copiii” de pe scenă își găsesc plăcerile în a se tortura unii pe alții,
astfel agresorii devin victime și victimele, agresori.
Un joc ciudat, a cărui reguli nu se definesc, dar cu siguranță se simte existența lor,
pentru că atât timp cât cineva se joacă cu „jucăria” aleasă, nimeni nu intervine, observă doar
cum acesta își epuizează victima.
Agresivitatea a fost punctul de pornire și am încercat s-o exploatez până la momentul
în care am făcut abstracție de la patern-ul ales și am lăsat instinctul să iasă la suprafață.
Mariana Gavriciuc
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