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Aureliu Manea este singurul regizor 
d in ţara noastră a cărui artă s-a 
convertit în mitologie. intr-un spaţiu 
care i-ar fi asim i lat vocaţia spre 
mister, el ar fi obţinut statutul unui 
Grotowski sau al unui Kantor, adică 
dreptul de a avea laborator. Este 
s inguru l  d i ntre noi , (no i ,  cei lalţ i , 
profesion işti i ) ,  care merita acest 
drept. Singurul în consonanţă cu 
experienţele reale şi nu mimate ale 
deceniului, singurul purtând uniforma 
detaşamentului lor, şi totuşi original, 
in imitabi l ,  unic. 
Aureliu Manea şi-a consumat, totuşi, 
experienţele teatrale propri i ,  mereu 
capabi l i  să pornească de la zero, 
mereu intransigent în a recunoaşte 
l imita unui act consumat. 
Manea este atât de puternic pentru 
că forţa lui vine din adevăr. Dintr-un 
adevăr profund, dramatic, d i ntr-o 
luptă acerbă cu fantomele care se 
hărţuiesc în sângele, în creierul şi în 
viscerele l u i ,  fantome care îl 
torturează şi care îl încântă. Un infern 
aureolat de inocenţă, de incredibilă 
generozitate, de scânteia aceea pe 
care, în cazul lui ,  nu-mi e ruşine s-o 
numesc geniu . 

Artist - profet, Manea călătoreşte 
înăuntrul revoltei .. . 
Pentru el, existenţa e un straniu -
fascinant spectacol ,  l ăsat în
tâmplării . . .  
Damnat cu o energie unică, hărăzită 
doar sp i r itu l u i  său ,  arti stu l a 
dezarticulat cosmosul în atomi de 
teatralitate. Obsedat de dezvăluirile 
mistuite în flu idul acestora, le pă
trunde fecund identitatea, stârnin
du-le exploziv sensurile. 
Ambiguitatea explorării vibrează de 
teroare subtilă şi erotism. Măsura 

Talentul lui Manea este acela de a 
nu fi îmblânzitorul fantomelor sale 
personale. El ştie să obţină ce vrea, 
lăsându-le deplină libertate. Soţia din 
Rosmersholm şi menajera-pendulă 
din aceeaşi piesă invadează scena 
şi devin personaje:obiect, personaje
semn; personaje-metaforă ale unor 
abisale premoniţi i .  
Manea şi-a trăit viaţa cu i ntensă 
voluptate de la primu l  spectacol ,  
reluând-o de fiecare dată într-un alt 
sti l ,  într-o altă viziune, retratând-o 
mereu înainte de a o trăi, în timpul trăit 
şi după cele câteva morţi inevitabile, 
exacerbând trăirea, dilatând până la 
insuportabil detalii ale evenimentelor 
posibile sau reale. 
De aceea, realitatea lui este atât de 
palpabilă, atât de vie. De aceea meta
forele scenice nu devin la el scheme, 
pastişe, clişee. De aceea, poţi să-I 
admiri sau să nu-l accepţi, dar nici
odată să-I deteşti . Este în afara soco
tel ilor de partidă, în afara afacerilor 
impresionante. Şi-a câştigat dreptul 
de a fi deasupra tuturor fiind el însuşi. 
Trăi nd .  Considerându-ş i  teatru l ,  
exper ienţe le ,  î ntr- u n  exorci sm 
infernal ş i  olimpian totodată. ( 1 986) 

unicităţii domină experienţa. Folosind 
bisturiul gândirii, dar şi misterioase 
fuziun i  energetice, Aurel i u  Manea 
pătrunde esenţele pregătindu-le de 
spectacol .  Comic sau tragic, burlesc 
sau ritualic, auster sau expansiv, totul 
e dăruit pentru un altfel de joc. 
Conturul comun dispare. Regul i le 
sunt sfidate, începe expediţia fără 
sfârşit . . .  "Dincolo de bine şi de rău", 
senzual şi iniţiat, regizorul descoperă 
dinamica halucinantă a echil ibrului 
ruinat al existenţei, în spectacolul ei . 
Doar incandescenţa acestor imagini . 
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Şi restur i l e  tăi n u ite . . .  Viaţa ş i  
expresiile e i  decorativ-vizibile sunt 
fecundate cu (prin) imaginaţie. Se 
pătrunde în mister, în absurd, în 
fantastic, prin detaliu, prin concret, 
pr in obscur. Totu l  este viziune. 
Coerenţa umilită se supune aventuri i .  
Perseverenţa şocuri lor naşte uni
versalitate, reclamă interogaţia, sola
rizează invizibi lu l .  I nocent, Aureliu 
Manea demon i zează expresia 
teatrului , redându-i vigoarea poetică 
p ierd ută în  succesive malad i i  
intelectuale. Violenţa candorii surpă 
degenerarea fenomenului. Stucatura 
edificiului teatral se risipeşte ridicol. 
Verticalizarea prin fantezie impune 
meditaţia. Universul artistului e teatrul 
dialogu lu i  însingurări lor solidare. 
Ramif icând neconten it deta l i i l e  
haosului, Aureliu Manea organizează 
pr in şti i nţa reg ie� sale, armon ia 
vizuală a imaginaţiei . Individul aflat 
în posesia scenei, trăieşte la nesfârşit 
magia - farsă a dedublări i . Fruct oprit 
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şi pom al cunoaşteri i ,  personaju l  
părăseşte textul dramatic, ciopl indu
şi cu d i sperat u mor măştile l a  
răspânti i .  Art istu l  e sedus de 
tensiunea acestora. Actorul e o stare 
de execuţ ie v i rtuoasă a meta
morfozelor. Atât. Esenţial . Plenar. 
Excitant. Pentru regizor, teatrul e 
bici uit de l ibertate şi stăpân it de 
nesupu nere . P iesa e veşn i c  o 
prezenţă nemărturisită. Viabi lă şi 
ferti lă, tocmai din acest rost. Textul 
trebuie înfrânt prin har, devenind 
sursă de sugestii. Rigori neştiuţe 
coagu lează energi i  cuant ice. I n  
fiecare structură, riscant modelată, 
Manea erupe virtuozitate teatrală. 
Spectacolul e terapie, solicitând prin 
revoltă, comunicarea. Pe această 
insu lă  pl utitoare , construită d i n  
veghe, teatrul a naufragiat ca o ultimă 
bucurie testamentară. El are boltirea 
curcubeului şi e împlinire plătită. 
Aureliu Manea, cu sclipire de geniu, 
poate modela Sărutul lu i  Rod in în 

Am făcut în 1 992 un fi lm  docu
mentar despre Aure l i u  Manea. 
L-am i ntitu lat Lumina din jurul 
trupului. Maestrul lucrase ultimul 
său spectacol la Teatrul de Stat din 
Turda (unde am şi fi lmat) . Era o 
adaptare după Seneca: Medeea. 
·înainte de asta, în 1 990, am văzut 
la Ploieşti spectacolu l lu i  cu Trei 
surori de Cehov. Nu mai văzusem 
nidodată aşa ceva: un poem negru, 
cu personaje de un straniu îngheţat, 
coborâte parcă d in  tab lou l  l u i 
Munch. O suferinţă ce se exterioriza 
metodic, oarecum didactic - in orice 
caz distant, ca într-o lecţie de 
anatomie. 

suferinţa lui Laocoon, iar apoi, cu 
aceeaşi febri lă uşurinţă, să înalţe 
Măiastra lui Brâncuşi . Artistul era 
interogat în permanenţă de necu
noscute timpuri. Pentru el, transfi.: 
gurarea era obişnuinţă şi trăire. Acel 
nou ascuns făptuitor de original itate 
îi hrănea firesc şi continuu interio
ritatea. Surprinzător (ca şi Franz 
Kafka ) ,  năucea pr in  cunoscut. 
Structura şi sonoritatea vizuală a 
ideilor u luiau . Detaliu! real recidva 
nepermis de spontan şi simplu în 
parabole. 
Despă�indu-ne tot atâtea căi câte ne 
şi apropiau, vitali fiecare în propria 
nel in işte, am polemizat la rangu l  
impus de artă de nenumărate ori . 
Comentându-i spectacolele, i-am 
admirat şi negat cuceri r i le , i -am 
invidiat şi respectat jocul ,  i -am dorit 
colaborarea şi iubit menirea. 
Aurel i u  Manea n-a epuizat încă 
spectacolele din el. 
Şi noi le ducem dorul .  (ianuarie 1 999) 

L-am resimţit ca pe o vivisecţie a 
ororii de a exista. Şi am încercat apoi 
să-mi imaginez cum arată omul care 
a putut crea o astfel de lume .. N-am 
reuşit . . .  
L-am întâlnit 2 ani mai târz iu ,  în 
perioada filmărilor. Mi s-a părut o 
făptură care, poate fără să ştie şi fără 
să vrea, se află în miezul unui etern 
spectacol ,  într-o conti nuă repre
zentape - balansând imprevizibil între 
umorul macabru-absurd şi patetismul 
l ivresc, constru i nd cu l ejeritate 
arhitecturi contorsionate ale imagi
narului său. Parcă stăteam de vorbă 
la o cafea , g l u m i nd ,  in m ij locul  
parcului de la Bomarzo. 


