M ETAMORFOZELE SPAŢI ULUI
SCENIC

upă aproape patru decenii d e l a debut,
scenografia lui Paul Bortnovakl nu este utor de
definit. Nici lui Bortnovskl nu-l plac deflnlrlle - a
vorbi despre "stilul" unul scenograf 1 se pare
nepotrivit, atlta timp cit acesta trebuie si se •
dapteze necesltitllor fiecărui spectacol,
optiunilor fiecărui regizor. Cu o prezenti
emotlonali Indelung elaborati, cu solutii ce
în... mni rationament profesional - nlclodati
la rece, dimpotrivă, incircat de poezie ( fie fi
de una a deriziunii ), - decorurlle sele au calitatea primordială
de a fii si riapundi sollcltirllor regizorale. Iar acestea au
venit, de-a lungul anilor, din partea lui Uvlu Clulel, Dlnu Cer
nescu, Valeriu Molsescu, Lucian Pintilie, Horea Popescu, Crin
Teodorescu... Ceea ce reallzeazi Bortnovakl este elocvent
pentru modul cum iti gindette arta ca pe o posibilitate de
Implicare onorati în măsura in care pune în evidentă Intentii
scenlce, partlcularltitl stilistice, viziuni spectaculare.
Bortnovskl se arati statornic preocupat îndeosebi de aspec
tele apatlale ale actului teatral, de structura tehnici a
vlzualltitll acenlce, de stabilirea expreslvltitll plastice in
conditii de reprezentare fi receptare specifice.
Arhitect prin formatle - continuind si fie, intre multiplele
sele ocupatii - Bortnovakl va ...Iza, nu o dati, deosebirile, dar
fi asemănările dintre functlonalltatea arhitecturii ti cea
pretinsi scenograflel. In ambele, constată "organlzirl de
spatii cu destinatie determinati, reprezentarea, reeditarea In
terpretati a unor functiuni fizice din vlată, setlafacerea unor
necesltitl de mltcere in spatiul dat."
Succesiunea fi tranaformirlle spatiilor de actiune din
spectacol stau constant In atentia scenografulul ca o
atrăgătoare performanti de pollvalentă fi . coordonare.
Desigur, exemplele ce pot fi amintite sint prea numeroase
pentru aceste rinduri. Tocmai elocventa tuturor ne permite,
insi, a alege. lmpunitorul dispozitiv din lemn fi metal de la
Moartea lui Canton de G. Bilchner (1 966) dispunea actiunea pe
doui planuri principale, continuu raportate, legate prin scări
de acces: sus, dominante, decisive, manifestările vietii
pubpce; jos, momentele casnice, de Intimitate sau de Izolare.
Altele fiind scena ti tehnica se, la Danton de Camll Petrescu
(1 974), modificarea apatlali se va produce după alt principiu,
nu prin Impetuoase rotire a turnantel, el prin inlintulrea
dinam lei a cimpurilor vizuale cu deschideri variate, prin alter
nanta arlllor de joc, diferit dimensionate fi amplasate, pe
podiumul central ori extinse spre zone periferice, suprafetele
fi .nivelele cipătind o anume destinatie semnificativă,
lămurită prin repetitie.
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In Moartea lui Danton transformirlle rezultau din
mltcerea turnantel cu viteză variabilă, determl� de ritmul
fiecărui moment scenlc, totodată din participarea peraJIIor
lateral!, moblll, care primesc noi funqll, perfect coerente, a
similate In Imaginea de ansamblu. Tntr-o montare de alte
proportii, pentru drama lui Cemll Petrescu, va fi pistrati
mobilitatea - cu functii alm.llare - a plăcilor metalice, sursă de
sugestii vizuale fi sonore. Curalvltatea Imaginilor este
decisi, acum, de o alti tehnici, reallzlndu-se "Intentia unei
lmplozll-explozll a solului scenlc", dupi cum explica
Bortnovskl.
Solutiile scenografulul vl� continuu reJatla dinamică
dintre spatiul scenlc dat fi cel scenograflc, cons11tult sau in
constituire prin aparitia fi modificarea elementelor sale, prin
Intrări ti l8flrl de obiecte in cimpul vizual - relatJe aubtlli in
acord cu modalitatea fi climatul dorit montirtl. La Vizita
bitrînei doamne de Dilrrenmatt (1963), elementele de decor
sint Introduse in scenă "la vedere", Indicind nu numai
decedenta oratulul . Gilllen, dar fi Incisivitatea sarcastlci a
spectacolului. Acum, este conceput un spatiu demonstratlv
(delimitat de fundalul caricatura! ), expus sub o lumini puter
nici, "brechtlani". De alti facturi fi rezonanp, In montarea
piesei Nu sînt Turnul Eiffel de Ecaterlna Oprolu (1 966) , spatiul
fizic - platformă inaintind in mijlocul publicului - primea, după
necesltitlle actiunii sau ale stirilor emotlonale urmirlte, o
biecte ori ecrane suspendate pentru proiectil de sugestie
cromatică.
Ata cum mărturisea, Bortnovakl cauti deseori si obJină
"un diapozitiv material prevăzut cu o anumiti capacitate com
binatorie, cu aptitudini de a genera apatll". ln diversitatea lui,
poate fi Inchipuit ca in ahakespeareana Poveste de iarnă
(1 964), unde un mecanism Ingenios, mascat sub aparenta
unul dulap de un stil ornamental adecvat, Iti desfăcea Ufl·
le-panouri cu Imagini naive In spatiul scenei, h compartlmen
ta, h lnvada, pentru a fi ceea ce voia reprezentarea, uneori
simultană, In mal multe locuri, a actiunii dramatice. Ce fi
modalltitlle spec!Bculare, aspectele plastice ale "dia
pozitivului" diferi. In Caligula de Albert Camus (1 980) se opta
pentru un diapozitiv "sculptura!" care trece printr-o serie de
transformări, conducînd, pini la urmi, la o Impresie clari, la
o concluzie certă. Sentimentul final eate al unei treptate fi
Inevitabile dezagregirl, bucitlle dalelor componente se
ingrimidesc Inform spre fundal, dezgollnd spatiul scenlc,
Bortnovskl sugerînd astfel, din nou, un spatiu al mortii, al
sfirtltulul. Ideea se afli fi în insemnărlle făcute de el pe
marginea decorulul la Regele moare de Eugen Ionescu (1 965):
"planteul de marmură, In care apiruseri falllle
amenlntătoare ale unul cataclism, se retrage lent in cele trei
directii", pentru a comunica "senzatia obiectivi a consumirll
ultimelor vestigii ale vietii". Unul din contrastele utilizate frec
vent, cu largi aplicare, va fi cel dintre spatiul abundent
materializat fi cel de o tulburătoare nuditate, ca In evolutia
decorulul la Livada cu vişini de Cehov (1 967). Spatiul epurat,
vidul care crette se asoclazi cu destrămarea, cu pierderea
de sine, cu zvîcnetele agonlce fi sfîrtltul. Camera goală, cu
obloanele inchlse succesiv fi lumina tot mal scizuti, in ul
timul act, poate fi priviti fi ca o "carcasi halucinantă", din
care viata s-a dus ( cum seslzaae, ceva mal Inainte, Eugen
Schlleru in legături cu spectacolul Vizita bătrînei doamne).
Scenografia lui Paul Bortnovskl poate fi, totufl, mal
exact inteleasi in procedeele fi solutiile care o par
tlcularlzeazi, daci vom lua in considerati• experienta se de
arhitect fi daci nu-l vom uita-o pe aceea - e drept, de scurtă
durată - din cinematografle. Cind Iti concepe decorurlle,
lntentloneazi atît "organlzirl de spatii", cît fi un anumit
"montaj" emotional, semnificativ, al . Imaginilor acenlce,
propus inci din schite. Nu pentru transferuri Imposibil fi In
util de realizat, el pentru a preciza, In structura mobilă a sem
nelor vizuale elaborate, în dialectica lor densă, esentlală,
specificul expreslvltătll spatial-temporale a actului teatral.
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