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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. 
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Întâln ir i le cele mal fericite sunt şi cele mai rare: conferinţe, cursuri sau 
workshoţruri susţinute de oameni speciali. Anul 2006 mi-a oferit două asemenea 
întâln i r i : conferinţa scenografu lu i  ş i  arhitectu lu i  Jean Guy Lecat în cadrul 
Festivalu lu i  Naţional de Teatru şi workshoţrul David Esrig şi avangarda În teatru, 
susţi nut de celebrul reg izor între 1 9  şi 26 noiembrie la Teatrul Metropol is*. David 
Esrig este ţinta acestui exerciţiu de admiraţie şi lu i  îi voi dedica rânduri le de mai 
departe. 

Dacă ar fi să mă gh idez după tipurile de fiziognomii propuse de Rudolf Kassner 
în urmă cu mai bine de jumătate de secol şi aş încerca să aplic gri la lui pe modelu l  
Esrig, aş putea încerca creionarea unu i  portret spi ritual al regizoru lu i .  N-am s-o fac 
atât de amănunţit cum procedează K�ssner, dar n ici nu voi trece peste acest aspect, 
fără a-i acorda importanţa cuvenită. In pr imul rând,  pentru că trebuie să ştiu foarte 
clar despre cine vorbesc. Pentru mine David Esrig nu este nici o legendă, n ici un  
mi t  în  viaţă şi n ic i  creatoru l celebru lu i  spectacol Nepotul lui Rameau. A mima un 
respect gol i t  de substanţă faţă de ceva ce mi-este complet stră in ,  m i  se pare o 
ipocrizie crasă. Las asta în seama celor ce au văzut cu ochi i  lor spectacolele lu i  
David Esrig, căci atenţia mea nu se poate fixa decât pe acest Esrig de acum, pe 
cel care-mi vorbeşte astăzi şi al cărui discurs nu se susţine n icidecum pe real izări le 
lu i  trecute, ci pare, în mod paradoxal , îndreptat spre vi itor. 

David Esrig face parte din acea categorie de oameni peste care bătrâneţea 
nu dă năvală ca un duşman nedorit şi ca un cataclism fiziologic, ci pare mai degrabă 
că odată cu ea aduce înţelepciunea şi nu sclerozarea, optimismul ,  nu paseismul 
şi nostalgia după epoci de aur ş i ,  în plus, o energie şi o l impezime a gândir i i  pe 
care puţin i  d intre noi reuşesc să le mai aibă, chiar ş i  la vârste mai fragede. Cu o 
alură ca a lu i  Andrei Pleşu (cu care seamănă în mai multe privinţe) , îmbrăcat în 
reiaţi gri şi într-un pu lover negru lejer, pu rtând mereu după el o monstruozitate (cum 
s ingur o numeşte) de telefon mobi l  învelit într-o husă din piele maro şi care se 
bălăngăne neîncetat, în funcţie de virajele bruşte şi pi ruetele imprevizibi le pe care 
proprietarul l u i  le face în f9cul  unei ide i ,  în erupţia de energie care izbucneşte când 
are revelaţia unei soluţ i i ,  atunci când, ca un copil ager, vrea să spună totul d intr-o 
suflare şi să împărtăşească tuturor d in sală descoperi rea lu i .  Esrig poate începe o 
frază pe tonu l  cel mai calm cu puti nţă, cu acel aer de bătrân atoateştiutor 
imperturbabil şi o poate încheia într-o stare euforică, p l ină de însufleţire ş i  emoţie.  

A-1 urmări pe Esrig vorbind şi lucrând cu actorii înseamnă a asista la un spectacol 
de idei de cea mai bună cal itate, ce se încheagă într-un discurs concentrat şi p l in 
de umor. Se vede asta şi atunci când Esrig , vorbind cu actori i ,  îi lasă pe aceştia 
pe un plan secund, pentru că el se adresează în primul rând publ icu lu i .  E exact ca 
demonstraţia unui magician ce îndreaptă atenţia privitorilor asupra jobenulu i  d in care 
u rmează să răsară minunea. Să nu se înţeleagă de aici că Esrig ar fi un narcisist 
căru ia îi p lace să se audă vorbind, d impotrivă, aparenta distanţare a regizorului  de 
actor pare să dea roade pentru acesta din u rmă şi să-i creeze un spaţiu autonom 
de căutare a drumulu i  spre personaj . 

Ş i  dacă tot ven i  vorba despre personaj, trebuie să precizez care anume este 
distincţia pe care o face Esrig între cele două planuri de care un personaj 
e condiţ ionat: planul funcţiei şi cel al individualităţii. Ambele planuri se cer locu ite 
simultan de către actor şi sunt condiţi i obligatorii pentru orice demers actoricesc. 
E interesant că, deşi Esrig are o predi lecţie înspre a-şi sistematiza d iscursu l în 
concepte ş i  termeni specifici , nu pune niciodată teoria înaintea practici i şi, după 
fiecare monolog lucrat cu actori i  în cadrul atel ieru lu i ,  se îndreaptă spre tablă pentru 



a nota termeni i  operativi ,  termeni care, deşi au în primă instanţă o rezonanţă relativă 
şi ambiguă (acţiune şi contracţiune, acţiuni tranzitive şi acţiuni intranzitive, semnificant, 
semnificat) , capătă o valoare şi un sens depl in tocmai în această fază, a posteriori 
fazei de l ucru. 

Recunosc că Esrig m-a fascinat d in pr imul moment pr in elocinţa sa rafinată , 
prin felu l  deloc pedant cu care făcea referire la Hegel ,  Bahtin,  Propp, Cai l lois sau 
Eco, prin eleganţa şi subti l itatea cu care reuşea să transceadă un context teatral 
în favoarea unuia mu lt mai larg ,  situat câteva etaje mai sus în ierarhia spir itu lu i ,  şi 
totodată prin f irescul  cu care, după o astfel de evadare în universal, reuşea să revină 
în concret, în situaţia dată pentru a-şi cont inua lucrul cu actoru l .  

Se ştie prea bine că uneori regizorii mu lt prea intelectuali şi prea îmbibaţi de 
carte dezamăgesc prin montări sofisticate şi dantelate cu Idei dintre cele mai 
preţioase, dar care nu reuşesc mai niciodată să comunice, să se facă percepute 
în mod visceral de către spectator şi să coboare d in  abstractu l  cel mai diafan în 
scena atât de concretă. Nu e de preferat nici regizorul-meşteşugar, care nu mai 
citeşte cărţ i ,  nu mai vede fi lme şi teatru pentru a nu se lăsa influenţat de elemente 
exterioare, şi care se încumetă cu curaj şi prostie să descopere din nou apa caldă. 
Din punctul meu de vedere, David Esrig reprezintă o s imbioză rară între o cultură 
uman istă solidă, un histrion ism efervescent, un simţ cât se poate de pământesc al 
scenei şi o capacitate strălucită de interacţionare cu actoru l ,  cal ităţi ce-l s ituează 
în categoria atât de restrânsă a regizorilor-gânditori, a celor ce nu contenesc să 
caute o nouă perspectivă asupra teatru lu i  şi a rostu lu i  său în lume. 

După uni i ,  Diavolul se ascunde În detalii, după alţi i ,  Dumnezeu. Cert e că pentru 
Esrig esenţialu l  se află tot în deta l i i .  Concretizarea situaţiei; identificarea locului 
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acţiunii; imagine artistică concretă; să aducem ceea ce vedem În abstract În concret, 
i'n ceea ce ochii noştri văd;, activarea imaginilor sunt doar câteva d intre expresi i le 
folosite de David Esrig pe parcursul·lucrulu i  cu actorii în cadrul workshop-ului .  Simpla 
lor folosire spune destul despre obsesia regizoru lu i  pentru concret şi amănunt. Atunci 
când l ucrează cu una dintre actriţe monologul  de început al Olgăi din piesa Trei 
surori, nu se afundă în d ivagaţi i  generale, ci încearcă să calcu leze cam câte caiete 
ar fi corectat Olga până în momentul în care începe acţiunea. Fiecărui actor în parte 
îi cere să-şi potenţeze capacitatea de a se raporta strict la imagin i  concrete. Dacă 
şi-ar publ ica cursuri le de teatru , ele ar putea sta foarte bine lângă cursuri le de 
l i teratură ale lu i  Nabokov, un alt mare maniac al detal i i lor şi un maestru i ncontestabil 
al st i lu lu i .  Vorbind despre euforia personajului, Esrig nu u ită să adauge: actorul nu 
trăieşte numai conţinutul emoţiei, ci şi (orma ei. Stilizarea personajului ca mod de 
trăire În scenă - spune d in nou Esrig .  I n  acelaşi t imp, el  pomeneşte, atunci când 
îl e log iază pe Aurel iu Manea, că actorul nu trebuie să u ite de linia existenţială a 
piesei, de Înlănţuirile vizibile şi invizibile care străbat textul. 

Atunci când o actriţă îi prezintă un  monolog d in Fedra lu i  Racine într-un registru 
exagerat de romanţat şi patetic, Esrig devine necruţător: "să nu risipim emoţia; 
schimbă atitudinea faţă de personaj; revalorifică acest raport; lasă tragicul să vină; 
nu trăi o durere despre care nu vorbeşti Încă; nu luaţi rezultatul final drept Început; 
nu supraÎncărcaţi" sunt câteva dintre d i rectivele regizoru lu i .  

Esrig se raportează la texte printr-un t ip  de insolitare care-i permite să se apuce 
de lucru fără n ici un fel de idei preconcepute. Cere actori lor să coboare personajele 
de pe soclu ,  chiar cu riscu l de a cădea în cel mai banal punct zero, ba chiar le cere 
să foloseasă acel punct zero ca pe o sursă de reîncărcare, ca pe un acumulator. 
Observă că, în teatrul declamator, l ipsa acestu i  element face ca acţ iunea să se 
d i lueze şi în scenă să nu răm�nă decât cuvântu l .  Tot în acest sens îi avertizează 
pe actori să se ferească de fenomenul Salomeea (capu l  ce vorbeşte fără corp) şi 
îi îndeamnă să se impl ice cu totu l  în scenă. 

Lucruri le devin mai complexe odată ce Esrig vorbeşte despre procesul de 
transformare a acţiunii scenice În fapt artistic structurat, despre identificarea acelei 
valori a actorului În raport cu personajul şi despre atingerea unui nivel estetic ridicat. 
Abia de aici începe calvarul actorulu i  şi d in acest punct se naşte adevărata sa muncă 
de creaţie. Lucruri le deja depind mai puţin de regizor şi mai mult de forţa şi talentul 
ace lu i  actor care are conştii nţa că este parte vie dintr-o operă de artă. 

I nf luenţat enorm de Meyerhold (după cum singur mărtu riseşte) ,  un ult im 
continuator al avangardei (Gel lu Naum a constitu it se pare interfaţa cea mai 
importantă între Esrig şi avangardă) din care nu am ieşit Încă - după cum tot el 
precizează - ataşat puternic de cultura rusă (îl traduce în facultate pe Stanislavski 
şi este bun prieten cu Toporkov) şi de l imbaju l  teoretic al formalişti lor ruşi (şi impl icit 
al structural işti lor de mai târz iu pe care pare să-i fi citit cu acribie) ,  format ca regizor 
într-un teatru românesc pornit pe experimente , este cenzurat şi obl igat să aleagă 
exi lu l  din cauza comunismulu i ,  se stabi leşte în Germania, unde, cu profesional ism 
teuton şi cu un spir it căutător de noi drumuri (nu asta face avangarda?) înfi inţeză 
un teatru şi o şcoală de profi l ,  devenind unu l  d intre cei mai străluciţi pedagogi ai 
şcol i i  teatrale europene. 

I ronia este că în urmă cu câteva deceni i  , aflat în România, Esrig era în 
aşteptarea unu i  Godot care n-a mai ven it deloc (din motive deloc metafizice, ci cât 
se poate de concrete) , iar astăzi ,  acelaşi Esrig se întoarce cu un spectacol pe celebrul 



text beckettian, parcă pentru a compensa greşel i le istoriei şi a ne ajuta să fim mai 
puţin amnezic i .  

Notă: 
David Esrig şi avangarda În teatru . Acest eveniment, organizat de Teatrul Metropolis şi  

UNAT C, în colaborare cu ArCub (Bucureşti 19-26 noiembrie 2006), face parte din proiectul de 
cercetare " Teatrul românesc şi integrarea europeană: valori comune, creaţii şi personalităţi 
universale", coordonat de criticul şi profesorul universitar Ludmila Patlanjoglu. 

Cristian DUMITRU 

Timp de douăsprezece zile, în a doua jumătate a lunii noiembrie 2006, regizorul 
David Esrig, profesor-fondator al Academiei de Teatru şi Film Athanor din Munchen, 
a condus un workshop la  fostul Theatrum M und i .  Noul look al săl i i  de pe strada 
Mihai Eminescu - cu cele trei uşi metalice, supradimensionate, parcă decupate din 
filmul expresionist al lui Fritz Lang - pare, deocamdată, singura legătură cu denumirea 
actuală a teatru lu i :  Metropolis. Evenimentul ,  pentru că vorbim de un eveniment, a 
fost întregit de prezentarea spectacolului Aşteptându-1 pe Godot. Cei care au fost 
astă-vară la Festivalu l  de la Sibiu au avut ocazia să-I vadă jucat de foştii absolvenţi 
Athanor. Ar fi fost, într-adevăr, păcat ca doar cei câţiva spectatori care încăpeau în 
autobuzul cu destinaţia Biserica Cisnădioara să fie martorii privi legiaţi ai acestei 
montări şi iată că, la Bucureşti , Godot a avut parte de încă două reprezentaţi i .  
Rezultatele muncii de peste un an asupra partituri i l u i  Beckett - considerată de 
profesoru l-regizor capodopera teatru lu i  existenţialist, i a r  nu a/  absurdului, cum este 
catalogată, în general - au fost împărtăşite cu rsanţi lor, dar şi publ icului interesat, 
prin mici fel i i  interactive de repetiţii deschise, variante la un spectacol "mereu în 
l ucru" - după cum a ţinut să amintească David Esrig. 

Atel ierul în sine şi-a propus să u rmeze câteva trasee: De la cuvânt ta imagine; 
Intentia interioară - motor al actiunii scenice; Filmul interior - matca constituirii intentiei 
de acţiune; Realitatea filmului interior - cheia transformării prezenţei fizice a actorului 
pe scenă Într-una magică; Raportul hotărâtor dintre impresie şi expresie. Pentru a 
le putea parcurge pe toate - din motive de prea puţin timp şi număr mare de cursanţi 
înscrişi (peste 1 50) - profesorul David Esrig a propus să se lucreze doar monologuri 
deja interpretate pe scenă ş i ,  prin urmare, "consolidate". Am asistat astfel la frânturi 
de roluri în parte cunoscute din spectacolele ult imelor stagiuni :  Olga din Trei surori 
de A.P. Cehov, de la "Casandra", unu l  dintre cei tre i Raskolnikov ai lu i  Kordonskyi ,  
de la "Bulandra", Posthumus din Cymbeline de Sha�espeare de la Odeon, Jake 
din Minciuna din mine de Sam Shepard, Sorina din lnşir'te mărgărite de Eftim iu ,  
ambele de la "Nottara", Maxim d in  Plastilină de Vasi l i  Sigarev de la  Teatrul Naţional 
"Radu Stanca" din Sib iu ,  Grace d in recentul spectacol cu Purificare de Sarah Kane, 


