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Andreea Dumitru : Pentru că de această dată aţi "zăbovit" şi aţi lucrat mai mult 
decât la precedentele reveniri În ţară, e lesne de presupus că aţi putut lua mai te
meinic pulsul şcolii româneşti de teatru. Cum apreciaţi calitatea acestei scoli, În li
nii mari, comparativ cu şcoala de teatru din care provine generaţia dumneavoastră? 
Sunt diferenţe flagrante, minusuri deranjante, vedeţi un potenţial insuficient explo
rat, anumite atuuri? 

David Esrig:  Comparaţia cu generaţia mea de actori e d if ici lă, d in cauza con
diţ i i lor d iferite în care noi ne-am desfăşurat. Dictatura tâmpeniei ,  în care noi am de
venit oameni de teatru , ne-a dat o motivare puternică,  de a ne sustrage autorităţii 
ei. Cal itate, adevăr, demnitate au devenit, pentru un i i  dintre noi ,  condiţia de a ne 
putea crea acea oază în care merita să exişti . Cred că de aici şi energia de a nu 
obosi în lucru . . .  

În ce priveşte impresia pe care mi-au făcut-o colegi i  c u  care a m  lucrat, m-a 
frapat potenţialu l  foarte ridicat de talent, dar şi necesitatea ge a şlefui ,  de a şcola
riza gândirea, simţul estetic ş i ,  bineînţeles, meşteşugul .  l ntâi de toate tehnica 



i nterioară de care depinde într-o mare măsură cal itatea de joc a unui interpret. După 
interesul pentru o gândire artistică autentică, pe care am trăit-o în atel ierele recen
te la atîţia actori , reuşita u nei asemenea operaţiun i  e ca şi sigură.  

A.D.: Ce anume v-a determinat să schimbaţi, În cadrul atelierului de la Sibiu, stra
tegia adoptată la Teatrul Metropolis? De ce aţi simţit nevoia să implicaţi şi regizorii? 

D.E. : La Sibiu au participat la atel ier - alături de actori - directori de teatru şi 
regizori . Pe durată, eficienţa atel ierului promite să tie mai ridicată dacă imp� lsuri� 
le şi demersuri le metodice exersate cu m ine sunt preluate şi în munca de ZI cu ZI 
a teatru lu i ,  nu numai "în slujba de duminică" a unu i  workshop. Din această cauză 
am invitat regizorii să ducă mai departe monologuri le pe care începusem să le lu 
crez eu însumi .  Această metodă doresc s-o aplic ş i  la S ib iu  între 23 iu l ie ş i  1 8  au
gust 2007, când, în cadrul unu i  proiect UNITER, vom continua munca începută la 
Metropolis şi la Thal ia în 2006. 

A.D. : Ce date noi v-a oferit această experienţă În legătură cu pregătirea şi ca
litătile tinerilor actori de aici? 

· D.E.: La Sibiu ,  am avut impresia unui spi rit colectiv mai pronunţat decât la Bucu
reşti . Actori i ai căror d i rectori şi-au anunţat participarea erau mai motivaţi şi cum
va mândri de a aparţine unei echipe solidare. Uni i  mi-au spus că direcţia lor a hotărât 
chiar schimbări în planuri le de joc şi de repetiţii pentru a permite la cât mai mulţi 
şă participe la atelier (este vorba despre trupa Teatru lu i  din Stântu Gheorghe, n.n.). 
In ce priveşte talentul şi dăru irea pentru teatru , nu am constatat nici o deosebire 
faţă de Bucureşti .  . 

A.D.: Am discutat cu mulţi participanţi la aventura bucureşteană şi toţi, fără 
excepţie, au mărturisit că au venit la Metropolis dintr-o teribilă frustrare. Aveau ne
voie de o Întâlnire substanţială, de "maestrul" până atunci poate niciodată Întâlnit, 
căutau idei generoase şi limpede formulate. Căutau certitudini. • 

D.E.: Termenul de "maestru" l-aş înlocui cu cel de "măiestrie". lntâln i rea do
rită atât de ardent de actorii cu care am lucrat în Metropolis sau în Teatrul Thal ia, 
la Sibiu ,  pare mai curînd orientată către descoperirea unei gândiri de artist în locu l 
celei de precupeţ, o gândire care orientează procesul de creaţie actoricească spre 
imagini şi acţiun i  pregnante, adevărate, emoţionante în pr imul rând chiar pentru cel 
care joacă. Actorul de talent simte când pe scenă mestecă doar hârtie şi acest 
simţământ de a produce doar "făcătură" nu poate ti pentru el decît chin. 

A.D.: Ce anume căutaţi, Însă, dumneavoastră atunci când v-aţi angajat, total, 
În această epuizantă aventură? 

D.E.: Imboldul meu de a mă angaja În această epuizantă aventură e probabil 
u rmarea faptu lu i  că mă simt cumva condamnat pe viaţă unu i  credo mi l itant care 
vrea să spere că teatrul poate şi trebuie să-şi regăsească rolu l  său ritual în viaţa 
noastră de zi cu zi .  

A.D.: Acest interval de lucru a fost pus sub semnul unor termeni - "avangardă" 
şi "abordarea metodică a demersului actoricesc"""" nu numai (aparent) incompati
bili, ci şi foarte scumpi la vedere În teatrul românesc de astăzi. 

D.E.:  În pr imul rînd,  îngăduiţi -mi să remarc că prezenţa mea şi a mici i  trupe 
germane, care m-a însoţit, s-a desfăşurat în cadrul unu i  proiect de cercetare de
d icat avangardei româneşti al Universităţi i  Naţionale de Artă Teatrală şi Cinemato
grafică. Idee? doamnei Ludmila Patlanjoglu, a domnului Nicolae Mandea, e 
remarcabilă. In  pragu l  intrări i  "oficiale" a României în fami l ia statelor europene nu 
există nici o temă mai  nimerită de evocat decât istoria şi tradiţia avangardei care a 
legat în mod strălucit cultura românească cu cea mai avansată cultu ră a Europei . 
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Brâncuşi ,  Tristan Tzara, Emi l  Cioran, Victor Brauner n-au trebuit să aştepte ca poli
ticieni i  să inventeze "uniunea europeană" pentru a intra în arta şi gândirea un iver
sală !  Pe de altă parte, un teatru dedicat noi lor generaţi i  de artişti de teatru , precum 
cel condus de George lvaşcu, e sigur un loc nimerit pentru a evoca arta de avangardă, 
în speranţa că noii protagonişti ai scenei preiau ştafeta şi o duc mai departe. 

A.D.: Care dintre cei doi termeni credeţi că merită "salvat"? Mai e posibilă con-
ci fierea lor? · 

D.E.: De "salvat" cred că avem a ne salva doar pe noi înşine de această ava
lanşă g lobalizantă de reziduri spirituale care tind să ne înghită. Termenul de 
avangardă pe care vreau să-I înţeleg el iberat de istoricitatea lu i ,  ca pe o tendinţă 
niciodată întreruptă a artei de a explora necunoscutul naturi i  şi destinu lu i  uman, 
nu poate să se împlinească decît la un nivel de meşteşug, de măiestrie foarte ri
d icat, s ingurul care poate da unei expresi i  artistice noi , necunoscute încă, plauzi
bi l itatea şi coerenţa unui adevăr. Pictura lui Magritte, cea a lui Victor Brauner cere 
o mână mai măiastră decît cea a pictori lor unui  real ism convenţional . 

A.D.: Simţiţi vreo apetenţă pentru valorile avangardei la tinerii care fac teatru 
astăzi (atât cât aţi putut sesiza din fragmentele de spectacol prezentate de ei) ? 

D.E.: Am început fiecare dintre atelierele de actorie la Bucureşti ca şi la Sibiu 
cu afirmarea faptulu i  că arta de avangardă este mai adevărată decât cea convenţio
nală, ea caută să întoarcă pe dos afi rmaţi i le curente, este însufleţită de credinţa că 
doar paradoxalu l  are şanse să se apropie de misteru l existenţei .  Am rămas cu im
presia că, în această perspectivă, elanul şi dăruirea cu care în scurtul t imp al atel ie
relor atât de mulţi actori tineri s-au dedicat temelor de lucru pe care le-am propus e 
şi o formă de adeziune interioară la principiul  avangardei , fie şi doar subconştient. 

A. D.: Pe lângă secţiunea "oficială" a atelierului, aţi făcut faţă zilnic unui asalt 
informal de Întrebări, curiozităţi, rugăminţi, propuneri. V-a uimit ceva peste măsură, 
cu ce impresii aţi rămas din tot acest spectacol off stage? 

D.E.: După circa 34 de ani  de absenţă d in  viaţa activă a teatru lu i  românesc, 
am fost în mijlocul unu i  şuvoi de o intensitate impresionantă, confruntat d intr-o dată 



cu sute de spectatori şi cu zeci le de actori în atel ierele de l ucru d in  Bucure?ti şi 
S ib iu; mă gândeam de fapt ca la revenirea mea în l umea preapl ină, pe care m1 -am 
clădit-o în Germania, să-mi  ofer răgazu l  z i le lor de sărbători pentru a ordona şi a 
tălmăci în l in işte această avalanşă de regăsiri ,  de confruntări , de trăiri la tempe
raturi atât de ridicate, de parcă n-aş fi fost plecat de o viaţă d intre voi .  Dar iată că 
dumneavoastră îmi puneţi exact acele întrebări pe care doream să le rumeg în 
l i nişte . . .  

A.D. : Ce v-a impresionat cel mai mult de-a lungul săptămâni/ar petrecute la 
Bucureşti şi Sibiu ? 

D.E.: Constatarea că teatrul românesc e într-o fază de fierbere, de căutare, 
de afi rmare, care trebuie fortificată prin proiecte organizatorice înd răzneţe ca acela 
in iţ iat la Metropolis de către domni i  Romeo Pop şi George lvaşcu ,  proiecte de cer
cetare precum cel al Un iversităţi i  Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică in iţiat 
de doamna Patlanjog lu  şi de domnul  Mandea, proiect în care s-a înscris şi turneul 
nostru (cu o echipă de actori nemţi ,  dar în spiritul avangardei româneşti căreia î i 
aparţin ,  şi acuma, vrând-nevrând, îi aparţ in cumva ş i  ei) .  Cursuri de perfecţionare 
pentru actori ,  regizori, dramaturg i ,  cursuri de calificare superioară pentru conducăto
ri i  tehnic i ,  pentru cei care trebuie să devină lighting-designerii teatru lu i  românesc, 
pentru toţi acei a căror pricepere contribuie la cal itatea ofertei spi rituale a teatru
lu i  de azi .  M-a bucurat să aud de la domnul Videanu ,  Primarul General al Capitale i ,  
că el e convins de faptul că Bucureştiu l  se poate impune între atâtea capitale ce
lebre ale Europei printr-o ofertă artistică de mare cal itate. Sunt convins că are drep
tate şi că pe acest drum face mult pentru imaginea ţării în l ume. 

I nterviu de A� 7)LIHfTRLI 

Ludmila PATLANJOGLU 

Evenimentu l face parte d intr-un grant - proiect de cercetare - al U n iversităt i i  
Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică " I .L.Caragiale", intitu lat Teatrul 
românesc şi integrarea europeană - valori comune, creaţii şi personalităţi univer
sale. Dedicat regizorulu i  David Esrig şi spiritului avangardei în teatru, el a transformat 
t imp de două săptămâni ,  între 1 4-26 noiembrie a .c . ,  noul Teatru pentru t ineret �ETROPOLIS ş i  sala " I leana Berlogea" din UNATC în cele mai importante şi 
Interesante locuri teatrale din România. Aici ,  publ icul larg ,  dar mai ales tineri i  artisti 
actori , regizori , _scenografi , coregraf i ,  teatrologi ,  absolvenţi şi studenţi ai facu ltăţilor 
de teatru au as1stat la un program cultural complex structu rat în trei sectiun i .  Prima 
parte a cuprins o serie de spectacole cu Aşteptându-1 pe Godot de Samuel Beckett 
�eal izat _ de Dav�d Esrig la Teatrul AŢHANOR din Germania. În trei reprezentaţii 
1 nteract1ve, publicul a putut descopen Drumul spre personaj - alchimia secretă a 
scenei sub bagheta maestrului . Fascinantă a fost Sectiunea de atel iere Partitura 
de joc - acţiunea din spatele cuvintelor, în care studenţi, absolvenţi, nume consacrate 


