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Ar fi prezumţios să Încerc să
definesc, În acest cadru, per
a rtistică
a
s o n a li ta tea
scenografului Paul Bortnovski.
Marea
lume
a
tea trului,
incluzÎndu-i şi pe spectatori, are
despre el o imagine compusă din
n e n u m ă ra te l e
c h ip u ri ale
c r e a ţ ii l o r sale; p e n tru un ii,
n u m e le lui e v o c ă a b urul de
p o ezie a l /anului de grÎu din
Uyada cu vişini. p en tru a lţ ii,
sugestia sffrşitului de lume din
Regele moare ori ameninţătoarea
geometrie din Danton. De vreme
ce toate acestea, plus multe al
tele, oricum nu se pot msuma, ies
.din În c u r c ă tură tre c Înd-o În
seama colegului şi "urmaş ului"
său, Dan Jitianu. Pentru răspuns,
acord doar cele ci'leva minute cÎt
Îl aşteptăm Împreună pe autorul

proiectului despre care urmează·
să discutăm În trei: Încearcă, te
rog, 'să-I prinzi din cÎteva trăsături.
Interloc utorului m e u i s e
aburesc ochelarii, se ridică de pe
scaun, se ÎnvÎrte prin hol, pare
stÎnjenit, dar nu mă refuză.
-Aş a, a b rupt . . . O p oe zie a
spaţiului pe care n-am simţit-o la
nimeni. Un artist al gestului. Sen
sibilitatea În stare pură. Dublată
de un autocontrol nemilos, care
vine din pregătirea profesională
extrem de solidă. Orizont intelec
tual vast, Înscriind teatrul În con
textul cultural. Interes marcat. . .
chiar predilecţie, pentru zonele
de graniţă ale artelor. Nobila
g ra tuita te
a
n e numă ra te
preocupări colaterale. De aici,
uş urinţa de a face conexiuni,
trimiteri către diversele domenii

ale cunoaşterii, asimilate, filtrate,
reformulare. Darul de a fi ă l'ajse.
niciodată crispat, În faţa noului.
Un artist renascentist. Dacă ar
trebui să leg printr-o aco/adă
toate lucrările pe care şi-a pus
s e mnă tura, a ş da a c e s teia
Dar
d e n um irea rafinament.
omul. . . pe el să nu-mi ce"ri s ă ţi-I
Închid Într-o frază . . .
Nu-i cer. C e n u s e poate, n u s e
poate. "Blocajul emoţional" se
d e z le a g ă , d in fericire , p rin
s o s ir e a p r o t a g o nis tului. C u
p o li te ţ e a . lui
d e s tin s ă ,
englezească, Încălzită d e un far
mec inimitabil, combinaţie de
subtilitate şi candoare, ÎŞi expune
g Îndurile c u m o d e s tia ş i
prospeţimea tinerească ale unui
debutant.

n antraci, fn foaierul sii/ii "Toma Caragiu" a
Teatrului "Bulandra· e fntotdeauna aglomeraţie;
primăvara şi toamna, spectatorii Ieşiţi la o ţigam
şi la o conversaţie mondenă evadează fn stradă şi
sorb o gură de aer proaspăt dinspre frunzişul
Grădinii Icoanei. ln iarna trecută, ei şi-au găsit
consolare pentru micile neplăceri ale lipsei de
confort contempffnd schiţele şi fotografiile expuse
pe pereţii holului; in liniile şi proporţiile planurilor
se lăsa descifrată o făgăduială fndrăzneaţă şi
generoasă. "Proiectul de modernizare" fnfăţişat autor: arhitectul scenograf Paul Bortnovski reprezintă, fn fapt, certificatul de maturitate al unul
complex experiment arhitectural-scenografic
desfăşurat vreme de 25 de ani, astfJzl in prag de
final/zare sub forma unui teatru modern, funcţional, pentru care
nu avem in ţară termen de comparaţie.
Dacă admitem că viaţa unul lăcaş de cultură poate avea, tn
anumite împrejurări, valoarea unui concentrat de istorie, vom citi
biografia acestuia ca pe o pagină neobişnuit de densă. Interesul
ei nu rezidă in evocarea nostalgică, ci in recapitularea seacă a
etapelor fnfăptuirii unei idei de către un grup de artişti avtnd
vocaţia fnnoiril, dar şi fncăpăţfnarea necesară pentru a nu-şi
abandona scopul.
ConstruitfJ pentru a servi drept sală de festivităţi unuia dintre
cele mai aristocratice licee bucureştene, Şcoala Centrală de
Fete, clădirea a cunoscut, la cÎfiva ani după război, decăderea la
condiţia de cinematograf de cartier; neinspirata denumire
conjuncturală dată acestuia ('Filimon SFrbu') s-a păstrat pe fron
tispiciu multă vreme după ce eleve/a de la internat fncetaseră să
se furişeze seara /tngă uşa de legătură, pentru totdeauna
zăvornă, spre a asculta "sonoru/" filmelor, tncercfnd concomitent
să-şi imagineze aventuroase/a iubiri ale eroilor de pe ecran.
Investită directoare a trupei ce-i poartă azi numele, legendara
doamnă Bulandra, doritoare să extindă activitatea scenlcă la
măsura propriei el energii, cere şi obţine această a doua sală, pe
atunci tn patrimoniul organizaţiei de tineret (UTM). Deşi prea
puţin confortabilă atit pantru creatori cft şi pentru public, fără
anexe, cu o scenă destul de Ingrată, această sală modestfj îşi
cucereşte repede un rang privilegiat in ierarhia preferinţe/ar
spectatorilor. Tnnobilată de valoarea montfJrilor care tncepeau să
definească profilul unuia dintre cele mai valoroase teatre
bucureştene (cine poate uita suflul fnviorător al Omului care
aduce oloaia?t ea fşl află şansa fn tnsuşi faptul de a aparţine
acelei instituţii teatrale in care se constituie şi se dezvoltă, sub
directoratul lui Liviu Ciulei, nucleul românesc de gtndire
scenograf/că modernă (Liviu Ciulei, Paul Bortnovski, Ion
Oroveanu). Printre principalele probleme teoretice şi practice pe
care acest nucleu şi le pune este modelarea spatiului de loc, tn
funcţie de diversitatea tematic-stilistică a operelor dramaturg/ce
coexistînd fn repertoriul, firesc eclectic, al oricărei scene contem
porane. În această perspectivă, ceea ce era handicap se
transformă in fertilă sursă de expariment.
Primul pas, părfnd poate accidental, dar avind Importanţa unei
deschideri de drum şi funcţia clară de test datează din
stagiunea 1 985-1966: spectacolele Cazul Oppenheimer şi N!.l.
sjnt Turnul Eiffel se joacă pe o mare platformă transversală
azvirlită peste scaunele primei treimi a sălii, iri schimb o parte
dintre spectatori lufnd loc pe vechea scenă-cutie, reallztndu-se
astfel ceea ce s-ar numi o "scenlt-sandviş". O aventură fncă
nefncercată tn teatrul românesc. Se montează două pasare/e de
lumini, ştfJngi cu raflectoare - dispozitivele de iluminare făctnd
parte integrantă din scenografia acestor montfJri. Reacţia spec
tatorilor - care văd nu numai spectacolul, ci se �d şi unii pe alţii 
este atft de fncurajatoara fncft fn 1 972 se fntraprinde transfor
marea decisivă. Proiectul va fi iniţiat şi condus de Uviu Ciulei şi
reali�t fn colaborare cu arhitecţii Dan Jitianu şi Nae Nicolescu,
şeful compartimentului de producţie. Profitîndu-se de relativa Iar-

glleţe financiarfJ manifestată cu ocazia lansării unor piese
originale, cheltuielile (o sumă, in fond, destul de modestă: circa
patru sute de mii de lei) stnt incluse .Tn devizul montfJril Putereasi
Adevărul Oficialitatea "fnchlde ochii", astfel că lucrările se
realizează fntr-un tempo rapid, peste vară. Deschiderea stagiunii
reprezintă un evenimentacăruiimoortantăcentru spectacologia
româneascăaveasăfie evaluatăabia retrosoectiv. Deocamdată,
spectatorii, plăcut surprinşi şi viu interesaţi, sint primiţi intr-o sală
cu scenă deschisă - singura din Bucureşti -, cu variante de
plasare a spectatorilor pe una, două, trai sau patru laturi, o
amenajare care dădea, din prudentă, şi posibilitatea de a reveni
la vechea configuraţie a sălii. Urmărindu-sa fn continuare tn mod
special caracterul modelabil al dispozitivului, variantele vor fi ex
ploatate intr-un şir de montfJri cu mare miză artistică: Elisabeta 1.
Azilul de noapte. furtuna. Tartuffe-Cabala bigotilor. Barbul
Văcărescyl. vînzătorul tării. Hamlet. Dimineata pierdută. .. Din

colo de succesul fiecăreia fn parte, se poate de- acum vorbi
despre osalăcu personalitate defjnjtăşjcuoatmosferăproprie
propunînd un nou tip de comunicare cu Publicul Răspund mal
ales spectatorii tineri, care frecventează asiduu şi şcoala spec
tacole/ar de muzică şi poezie susţinute de Florian Pittiş,
modalitate de dialog inspirată şi influenţată de însuşi spaţiul ce-o
găzduieşte.

Pentru concisa recapitulare de mai sus şi pentru o punere tn
temi! privind decizia de a se trece fa modernizarea radicalii a
acestui prestigios loc teatral, apelez la scenograful DANJ!T!ANU.
Venit tn Teatrul "Bulandra" la tnceputul anilor şaizeci, pentru a
ucenici pe ffngă "cei de la care puteam intr-adevăr să tnvăţ
meserie", el este astăzi, la rindul lui, profesor de scenografia şi
cel mai autorizat "purtător de cuvint" al instituţiei tn materie de
proiecte arhitectural-scenograf/ce. Viaţa, mara producătoare de
situaţii livreşti, se amuză slt-1 plaseze tn postură de comanditar
faţă de fostul său magistru_ Dar ce pot spune formulele ad
ministrative privind raporturile dintre "proiectant" şi "beneficiar",
tntr-un caz ca acesta? Deşi nu mai apare de mult pe "statul de
funcţiuni" de la "Bulandra", Paul Bortnovski aparţine cu trup şi
suflet acelei echipe; viziunea sa asupra viitorului edificiu este a
unui om "dinăuntru".
Dan Jitianu expune detaşat limitele şi disfuncţii/a unei Im
provizaţi/ care "şi-a trfJit traiul":
-Chiar dacă nu i-am epuizat de fiecare dată valenţele, fiindcă
trebuia să mai şi menajăm efortul maşiniştilor, în linii mari
această scenă nu ne mai oferă baza materială pentru soluţii noi,
adecvate spectacolelor care se fac azi. Lăsînd deoparte uzura
morală şi fizică a utilării, posibilităţile sînt sever limitate de faptul
că nu are nici pod, nici subsol care să permită introducerea şi
manevrarea unor părţi de decor gata montate. Aceasta s-a
răsfrînt chiar şi asupra unor compoziţii scenografice organizate
pe orizontală: în Azilul de noapte pentru amenajarea spaţiilor
alveolare care să dea senzaţia de adincime, a fost nevoie de
supraînălţarea platformei; ce să mai spun despre Mlrlin. recenta
noastră premieră? Imposibilitatea de a manevra de la pod omul
uriaş obligat să zacă nemişcat tot timpul reprezentaţie! com
promite în bună măsură metafora plastică i maginată de
Romulus Feneş. Tn al doilea r'înd, spaţiile de depozitare sînt
insuficiente şi i m proprii , nelegate de clădire ,prin accese
acoperite; fie ploaie, fie vifomiţă, decorurile sînt cărate din
� aghemiţa unde stau, prin curte, apoi uşile se deschid larg şi
fngul pătrunde în sală. Orga de lumini, cabina de sonorizare sînt
defectuos plasate. Personalul tehnic nu are un loc al lui. Sală de
repetiţii nu există. Actorii se îmbracă de-a valma, în trei cabinuţe
pro-mis-cu-e (transcrierea fonetică a exclamaţiei stupefiata

emise de ministrul culturii, în timpul vizitei prilejuite de dis
cutarea proieCtului!). Cît priveşte publicul, toată lumea vede şi
ştie: in foaier e înghesuială, curent, fum, nu e loc destul nici
pentru garderobă, nici pentru bufet, şi cu atîl mai puţin pentru a
compune acel climat spiritual favorabil receptării actului teatral.
Cu acestea am enumerat cerinţele pe care proiectul urmează să
le satisfacă, pentru a aduce instrumentul la nivelul aşteptării pe
care el insusi a creat-o. Dacă oferta autorului surclasează "tema"
enunţată, aceasta se datorează faptului că ideea a incolţit in
mintea lui cu mulţi ani in urmă, s-a hrănit din observaţii acumu
late, din experienţe concrete, din compararea soluţiilor apărute
in lume.
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in camera de lucru a scenografului..e&JJ.. BOBTNOYSKL dezor
dinea artisticll izbuteşte uimitor sll coexiste cu o riguroasll ordine
logicll. Pe o planşetll uriaşll, ocupFnd o bunll parte din incllpere,
e loc şi pentru planuri, şi pentru machetll, şi pentru o mulţime de
cllrti şi de albume, ba chiar şi pentru pisica cenuşie, care se
prelinge printre obiecte ca o plăsmuire de fum, fllră să le atingă.
- Care este ideea centrală a proiectului dumneavoastră?

- A oferi un instrument suplu, cu posibilităţi de transformare
rapidă, uzind de mijloace elementare. Tot ce poate fi mai străin
unui monstru tehnic - excluzind, adică, atît maşinării greoaie cîl
şi tehnicisme sofisticate. E un studiu început demult, acum vreo
treizeci de ani - o primă expunere a principiilor, pe plan inter
naţional, am făcut-o încă în '73 , la Avignon - şi care s-a dezvoltat
în timp.
Proiectul prevede: crearea unui platou de scenă omogen, pe
întreaga suprafaţă destinată spectacolului. Pe acest platou vor
putea evol ua, in diferite configuraţii, gradenele destinate
publicului, ca şi elementele scenografice ale fiecărui spectacol.
Extraordinarul dispozitiv Ciulei, care constituie principala formă
de expresie a acestei săli, va putea fi reprodus integral in orice
moment, va putea evolua in timp, lăsînd loc nelimitat invenţiei.
Crearea unei subscene (subsol tehnic), folosind actualul subsol,
chiuretat de structurile şi funcţiile existente, destinată asigurării
în orice punct al platoului a unor accese pentru actori, ca şi
instalării unor echipamente mecanice uşoare, mobile, cerute de
fiecare spectacol. Fiind realizată din elemente modulate şi
sprijinită pe o structură metalică, suprafaţa platoului va permite
crearea de denivelări, ce se obţin cu ajutorul unui mecanism
mobil care poate circula pe roţi în diferitele puncte ale sub
scenei. Este prevăzut un singur element de mecanizare cu
amplasament fix: un mare lift-trapă, situat în fundul scenei, care
va putea aduce elemente de decor şi genera efecte scenice . .un
pod tehnic, cu pasarele, este prevăzut deasupra platoului, dotat
cu dispozitive de suspendare, de montare a surselor de lumină
etc.
Scena şi sala alcătuiesc un "miez" care va fi "îmbrăcat", atîl la
parter cit şi la etajul ce se va construi, în spaţii cu o pluralitate de
utilizări: �. contri buind la crearea cli matu lui necesar
receptării actului teatral şi care sînt destinate a deveni spaţii
pentru expoziţii de artă; un sistem de circulatie în jurul sălii,
îngăduind accese laterale pe platoul de joc atît pentru spectatori
cîl şi pentru actori; alte funelii - un loc pentru expunerea şi
difuzarea cărtilor şi publicaţiilor de artă teatrală, un generos
spaţiu pentru bufet, fumoar; in plus, la nivelul parterului, cu
deschidere spre exterior, va funcţiona un cafe, astfel încîl în
teatru şi în preajma lui, la orice oră a zilei, va pulsa �- Peri
od ica în noire a exponatelor de artă plastică face in utilă
decorarea fixă, dată "pentru totdeauna", a foaierelor; în acord cu
spiritul teatrului însuşi, atît actul artistic cit şi suportul material
ce-l exprimă, precum şi mediul în care trăieşte, se aşază �
semnul fluenţej, al permanentei primeniri. lncă o precizare
privind foaierele: ele nu trebuie nici să izoleze interiorul, ca pe un
mausoleu, nici să-I expună indiscret, ca într-o vitrină, ci să fie un
spaţiu de comunicare cu exteriorul, îngăduind celor ce-şi poartă
paşii pe acolo să aibă destulă lumină pentru a contempla

operele de artă şi să se poată relaxa lăsînd în citeva puncte
privirea să rătăcească în peisajul odihnitor al grădinilor din jur...
- Al grădinilor spuneţi? Din ce unghi sll privesc macheta?

Parcă nu recunosc toate reperele zonei.. .

- Aici apare o surpriză. Zona imediat înconjurătoare suportă ea
însăşi anumite transformări. Zidul împrejmuitor şi penibila con
strucţie-anexă dispar, deschizind perspectiva către clădirea pînă
acum aproape ascunsă a Şcolii Centrale de Fete, monument
arhitectonic de însemnătate naţională. Această "deschidere" va
fi amenajată peisagistic, creîndu-se un spaţiu de expunere în aer
liber. Edificiul teatrului, înălţat, cum spuneam, cu un etaj, şi cel al
şcolii nu vor sta alături într-o vecinătate indiferentă, ci vor trebui
să intre in dialog. Modelarea volumelor şi expresia plastică a
faţadei reprezintă in sine obiectul unui studiu pasionant, amorsat
deja, şi care va continua în cursul proiectării, pentru găsirea
optimei soluţii. E o problemă foarte gingaşă, de a stabili relaţia
intre stilul şcolii construite de Ion Mincu şi clădirea modernă,
austeră, la care aspir. Teatrul şi şcoala urmează să se pună
reciproc în valoare prin contrast.

- Ieşind, astfel, din perimetrul care vă aparţinea de drept, aţi
"atacat" şi probleme care ţin de alte competente. Cum a fost
primită iniţiativa dumneavoastră?

- Cu o disponibilitate şi un interes în care văd esentiala schim
bare de atitudine a autorităţii de stat faţă de cultură. Slavă Dom
nului, a dispărut acea reacţie de respingere, viscerală, a foştilor
funcţionari faţă de orice intenţie înnoitoare; fireasca premisă de
bunăvoinţă este hotărîtoare pentru mobilizarea, apoi , a mij
loacelor materiale. Nu numai că Ministerul Culturii ne-a incurajat
în finalizarea proiectului; nu nu mai că direcţ i unea Şcolii
Centrale, respectiv Ministerul Tnvăţămîntului, se declară de
acord, ba chiar ne pun la dispoziţie o bucată de teren în curtea
laterală, pentru construirea importantului volum al anexelor
(magazii de decoruri, cabine pentru actori, sală de repetiţii etc.) ;
dar ideea a fost îmbrăţişată cu entuziasm de conducerea
Primăriei Capitalei, care ne-a comandat extinderea studiului şi
dincolo de vecinătăţile imediate, oferindu-ne o perspectivă
neaşteptat de generoasă. Edificiului teatral i se recunoaşte astfel
funcţia de centru de iradiere culturală asupra unei întregi zone;
prin sistematizarea circulaţiei pe strada Calderon şi prin rezol
varea problemei parcajelor, se încheagă un spaliu de civilizaţie
privilegiat, respinnd prin cele trei parcuri din imediata apropiere 
Grădina Icoanei, Grădina loanid şi cea a Casei Universitarilor,
care fac şi ele, implicit, obiectul acestui studiu de amenajare
urbană şi peisagistică, în conexiune cu proiectul teatrului. Astfel
puse problemele, avem dreptul să visăm la orice: prelungirea
evenimentului teatral prin "incursiuni" în Grădina Icoanei. E loc
pentru foarte multe idei care să atragă lume in aria noastră de
influenţă, "mobilînd" artistic pentru cartier orele zilei şi ale serii. ..

- N-aş vrea să distrug mirajul printr-o intrebare prozaică, totuşi
mi-ar plllcea sll pot comunica cititorilor cFnd va deveni realitate
acest vis al unor nopţi de vară ...

- N-avem deloc de gînd să pierdem vremea. Sîntem realişti,
ştim foarte bine că totul se scumpeşte pe zi ce trece. Tn vară,
ceea ce se cheamă STE (studiu tehnice-economic) va fi incheiat;
vom face o expoziţie şi vom iniţia campania de propagandă
pentru sponsorizare. Imediat vor incepe lucrările, dinspre ex
terior, păstnnd într-o primă etapă sala în funcţiune. Tn etapa
următoare, teatrul va fi desigur inchis - sperăm, nu mai mult de o
stagiune, dacă lucrările vor fi organizate "nemţeşte". Dacă voi
avea şansa să văd toate acestea realizate, cred că vom dispune
de un instrument adecvat aspiratiilor actuale ale teatrului ex
perimental.

- Mi se pare firesc să mll inscriu de pe acum, cu prioritate, pe
agenda dumneavoastră, pentru o discuţie de lucru asupra
scenografiei pe care o veţi realiza la spectacolul inaugural al
noului teatru...
ILEANA POPOVICI

