
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. 
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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 
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ale teatrului românesc au lucrat împreună cu David Esrig pe texte dramatice propuse 
de e i .  O asistenţă foarte numeroasă a urmărit zi de zi această manifestare. Printre 
spectatori s-au aflat şi personal ităţi ale lumi i  teatrale, mulţi colaboratori de-a lungul  
t impulu i  cu marele nostru regizor. Lista acstora e foarte lungă, de la celebru l cuplu 
Marin Moraru-Gheorghe Din ică până la maestrul Radu Beligan. Stimulaţi de această 
întâ ln i re, studenţi şi masteranzi teatrologi au pregătit lucrări teoretice pe tema 
avangardei .  Un moment inedit 1-a constituit invocarea spiritu lu i  iconoclast al 
avangardei printr-o reprezentaţie şocantă, cu v�loare de citat cultural , intitulată Dada 
apres Dada- Concerta grosso ma non troppo. lnarmaţi cu ciocane, ferăstraie, el eşti , 
bormaşină ş i  alte unelte distructive, îmbrăcaţi în costume parodice în raport cu idol i  
şi mode contemporane, cei patru (Miruna Dinu, Ioana Păun ,  David Schwartz -
studenţi la regie, şi coregraful Paul Dunca) au demolat cu voluptate şi hotărâre o 
pianină dezafectată, dar au şi omagiat, împreună cu aceia care au părăsit enervaţi 
sala, gustul pentru provocare al celui care, în urmă cu 90 de ani, lansa Primul manifest 
dadaist, Tristan Tzara. Atât happeningul dadaist cât şi documentarul Strigăt În timpan, 
semnat de Radu lgaszag şi Alexandru Solomon au fost apreciate la superlativ de 
David Esrig. Foarte tulburat a fost regizorul mai ales de f i lmul  lu i  Doru N iţescu,  
Athanor, lumi posibile şi  oameni posibili, realizat în mare parte la Academia Athanor 
de la Burghausen , înfiinţată şi condusă de David Esrig. Pe acest fundal sunt evocate 
lecturi scen ice rămase reper, spectacole de colecţie ca Nepotul lui Rameau, Troilus 
şi Crf]Sida, Umbra, Capul de răţoi. 

lntâlnirea cu David Esrig înseamnă confruntarea cu o generaţie care a schimbat 
faţa teatru lu i  românesc, într-o perioadă când inovaţia, experimentul erau valori de 
prim-plan. Pentru septuagenarul at8t de tânăr spiritual, avangarda nu rămâne inserată 
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în trecut, ea capătă o d imensiune revelatoare prin proiectarea pe un fundal al 
actualităţ i i ,  vie prin atitudine şi spi rit. David Esrig este un căutător şi un cercetător 
care pledează pentru laborator, locul unde artiştii îşi asumă mereu riscurile deschideri i  
unor noi  drumuri în artă. Personal itatea sa polarizantă re-creează un cl imat de 
meditaţie şi de obsesie a perfecţi un i i ,  teatrul f i ind carne şi concept. Spectacolele 
interactive au fost probe de căutare a adevăru lu i  scenic, construind o formă de 
rel ig iozitate faţă de actul teatral ca o comunicare de grup sub bagheta unui maestru . 
Am simţit legătura d intre corp, emoţie şi gând ce se naşte într-o lume imaginară 
ale cărei secrete ne devin surprinzător de accesibi le .  

David Esr ig face în continuare şcoală, în sensul că are un program estetic pe 
care îl transmite asistenţei care îi înţelege idei le.  NE!protocolar, cu naturaleţe şi 
căldură,  el  cucereşte, stimulează participarea tuturor. In  regăsirea de la Bucureşti , 
impresionează şi lasă u rme adânci ,  în spectatori şi în oameni i  de teatru, nu  numai 
spectacolele lui David Esrig, ci spectacolul David Esrig. Starea de repetiţie este la 
fel de importantă ca şi reprezentaţia. Ceea ce este confuz, contradictor iu ,  anarhic 
în relaţia d intre teatru ş i  viaţă, între trad iţie şi avangardă, la David Esrig devine 
l imp�de, ordonat ş i  logic. 

In  vremuri în care ideea de criză a teatru lu i  are rădăcin i  adânci, am trăit t imp 
de două săptămâni o experienţă cathartică, generând vigoare, o nouă speranţă pe 
această cale atât de fragi lă şi nobilă a creaţiei teatrale. 

Partener i  generoşi în organ izarea acestu i  even iment excepţional au fost, 
a lătu ri de UNATC "I . L .Caragia le" - Catedra de Teatrologie şi Teatru l  Tineretu lu i  
M ETROPOL IS ,  A ICT -Secţia Română,  ARCUS ş i  Pr i măr ia  M un ic i p i u l u i  
Bucureşt i .  
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Când eşti student la o facu ltate cu profil teatral ,  există toate şansele ca după 

trei ani de studiu să te saturi de fenomen, să nu mai poţi citi texte de teatru cu plăcere, 
să nu mai poţi merge la teatru cu acea curiozitate şi emoţie pe care le aveai înainte 
de a intra în breaslă. Presupun că acesta-i riscul ce apare odată cu izolarea în cadrul 
oricărei specializări. Există totuşi evenimente (foarte rare) care te pot resuscita atunci 
când te aştepţi mai puţin :  fie un spectacol copleşitor (Purcărete poate fi o soluţie 
salvatoare în clipele de rătăcire profesională), fie o carte (O biografie de Andrei 
Şerban ar fi un exemplu) ,  fie întâlni rea cu un om de teatru . Întâlni rea poate fi mijlocită 
şi de un ecran de televizor, dacă de pe ecran îţi vorbeşte Kantor sau Brook, cum 
şi spectacole precum Clasa moartă al acelu iaşi Kantor sau Hamlet-ul l u i  Brook te 
pot u rmări multă vreme, chiar şi atunci când ele ţi se oferă încarcerate şi criogenate 
în carcasa rece a unei casete video. 


