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EDITO
Cristina Modreanu
Arta în spații publice de ce și pentru cine?
Sintagma de „artă în spații publice” are pentru unii întreaga încărcătură a responsabilității, a eliberării de constrângerile
instituționale, a liberei exprimări, ba chiar a frondei necesare, în
timp ce pentru alții ea capătă motivații strict estetice sau numai
de entertainment. Pentru unii ea poate chiar să reprezinte tot ceea
ce ar putea fi mai înjositor pentru un/o artistă. Îmi amintesc cum
în mijlocul imensului Festival de Teatru de la Avignon, acolo unde
toți participanții își fac zilnic reclamă în cele mai ingenioase feluri pentru a atrage publicul la spectacolele programate seara, unii
dintre actorii români refuzau, cu ani în urmă, abia ieșiți din comunism, să împartă flyere fiindcă li se părea umilitor. Ei nu trecuseră
prin revoluționarii ani ‘60, când lumea artistică a părăsit instituția
pentru a juca în stradă, alături de oamenii care protestau. Pentru
cei de dincolo de cortina de fier, arta a înțeles puterea străzii cu
greu, după 1990, când au traversat propria Revoluție. Când forța și
valoarea unui act artistic născut spontan, aproape de oameni, și nu
planificat, organizat, ultra-regizat, a devenit pentru o vreme mai
mare.
Dar istoria se repetă ciclic, iar ciclurile ei îi pot înghiți pe
artiști, îi pot agresa, ba chiar le pot extirpa organul critic, îi pot
reduce, în anumite condiții, la simplii producători de entertainment, la decoratori ai spațiului public în care decidenții acționează
pe principiul „pâine și circ”. Prin urmare, ce greutate și ce sens are
„arta în spații publice” - de la teatrul de stradă, la concertele organizate de primării și până la performance-urile Alexandrei Pirici,
de exemplu, sau de la grafitti la desenele pe ziduri ale lui Dan Perjovschi?
La Sibiu, chiar lângă Teatrul Radu Stanca, se află câțiva
metri de gard ridicat din plăci de metal și vopsit în negru: de câțiva
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ani, pe această planșă neutră, apar constant desene care comentează viața politică, fluxul acela care mișcă, prin decizii mai mult
sau mai puțin coerente, existența oamenilor de pe întreg globul.
Cineva citește cu un ochi limpede, cu un ochi critic, dar și cu mult
umor, știrile globale, uneori pe cele locale și le traduce pe înțelesul
trecătorului grăbit sau al celor care așteaptă autobuzul în stația din
apropiere. Ziarul orizontal (pe care eu îl consider mai degrabă vertical, dată fiind substanța lui critică) al lui Dan Perjovschi, ochiul
limpede despre care vorbesc, este o constantă în viața sibienilor,
chiar dacă nu toți se opresc să-l citească, chiar dacă nu toți cei care
se opresc înțeleg tot ce a concentrat artistul în fiecare desen. Aceste desene, șterse uneori de ploaie, combinate alteori cu stencils-uri,
ignorate în unele zile, când vremea e prea frumoasă sau prea urâtă
ca să încurajeze meditația, sunt un permanent exercițiu de gândire
oferit cu generozitate de către un artist ale cărui desene sunt comisionate de obicei de marile muzee ale lumii. Cel care desenează pe
pereții de la MOMA, în New York sau expune la Jakarta, în Indonezia, artistul invitat aproape lunar într-o galerie internațională
de artă, le face concetățenilor săi din Sibiu, locul în care a decis să
trăiască, un uriaș cadou, și anume șansa de a se opri din drumul
lor zilnic și de a gândi. „Eu am făcut pace cu țara asta, spunea Dan
Perjovschi într-o conferință recentă la București, am ieșit de sub
tatuaj” - aluzie la tatuajul pe care și l-a făcut în anii ‘90 și pe care l-a
scos, în semn de protest, în anii 2000: cuvântul România. Astăzi
desenele lui Dan Perjovschi sunt desprinse de local și sunt expresia
unei reflecții globale, adresându-se unui public conectat la lume,
indiferent unde trăiește.
Pe un cu totul alt fel de zid, construit în Baia-Mare de către
primăria locală ca să separe ghetto-ul în care trăiesc romii din oraș
de restul cartierelor, elevii liceului de artă au fost invitați să deseneze colorat, pentru ca astfel să fie împiedicată dărâmarea zidului
incriminat de o lume întreagă. Niște tineri au fost manipulați de
profesorii lor obedienți și au „înfrumusețat” o oroare, fără să-și
dea seama ce greutate politică avea arta lor în acest context. Iar
când e vorba despre arta în spații publice, contextul este întotdeauna mult mai larg, iar încărcătura lui nu mai este delimitată de
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porțile instituției.
Tot contextul asigură cheia de citire și în cazul unor performance-uri în spații publice cum sunt cele create de Alexandra Pirici, artist conceptual. Cu un background în dansul contemporan,
Pirici are mai mult decât alți artiști conștiința corpului ca instrument de lucru extrem de maleabil și deloc costisitor. Lucrând cu
corpuri și cu idei, ea construiește mecanisme de vizualizare a puterii și de criticare a felului în care aceasta acționează asupra noastră. Alexandra Pirici e interesată de statui și de monumente: ea le
confruntă cu o privire critică și cu mult umor, insistând pe faptul
că nu dorește să intervină agresivă. A creat împreună cu colegii ei
dansatori și coregrafi replici la monumente publice din București
- Caragialiana, din fața TNB, Ecvestra din fața Bibliotecii Centrale Universitare1, chestionând funcția și simbolistica acestora,
precum și direcționarea masivă de fonduri pentru asemenea monumente publice în defavoarea artei vii contemporane. La Bienala
de la Veneția, în 2013, Alexandra Pirici și Manuel Pelmuș au reprezentat România cu o Retrospectivă imaterială a Bienalei, constând
în refacerea din corpurile unor dansatori, actori și coregrafi, a unei
serii de momente din istoria Bienalei de la Veneția.
O lucrare mai puțin cunoscută în România este Monument
pentru muncă2, creată în 2016 în Suedia și constând în recrearea cu
corpuri vii, în spații publice, a unor ritualuri de muncă fizică perpetuate în timp, din anii 70 și până azi, în diferite fabrici. Intenția
artistei a fost să „comemoreze munca fizică, cea care a permis
societății moderne să evolueze”. Lucrarea, performată în piețe și
parcuri publice, intenționa să atragă atenția și asupra automatizării care înlocuiește tot mai mult munca fizică și care va sfârși prin
a o exclude cu totul, marcând o nouă schimbare a mijloacelor de
producție.
Dar este oare gândirea politică o condiție a artei în spații
publice? La Arnhem, în Olanda, s-a născut în 1997 un festival
1
Alexandra Pirici - Ecvestra Carol I: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v=HrpvXjizigc
2
Alexandra Pirici - Monument to Work: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=27&v=mOzr9ACjeGg
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dedicat statuilor vivante care avea ca scop creșterea vizibilității
micului oraș. Creat pe post de original instrument de marketing,
festivalul a crescut și a generat o tradiție, așa cum povestește întrun interviu publicat în paginile acestui număr inițiatorul lui, Yann
van der Heijden. Undeva, pe țărmul Pacificului, la jumătatea drumului între Los Angeles și San Diego, se află un mic oraș stațiune
numit Laguna Beach. Dincolo de frumusețea peisajului și de calitatea plajelor sale, Laguna Beach mai are o atracție pentru turiști,
una complet neașteptată, care aduce laolaltă artele vizuale și pe
cele performative, într-o combinație glamour, amintind de Hollywood-ul ale cărui ecouri se aud din apropiere. E vorba despre
un festival de artă vechi de 85 de ani (Festival Art Show), al cărui
climax este dat de Pageant of the Masters - parada maeștrilor. În
cadrul acestuia, diverse opere de artă celebre - tablouri sau statui
- capătă viață la propriu, în minuțioase refaceri tridimensionale,
la scară reală. În timp, această bizară artă a transformării vieții în
natură moartă s-a rafinat la maximum: sunt construite decoruri în
relief, se organizează casting-uri pentru alegerea persoanelor cele
mai asemănătoare cu personajele din tablouri refăcute, sunt realizate în amănunt și cu mare rafinament costume, machiaje, lumini,
butaforie. În peste 85 de ani, la Laguna Beach a fost perfecționată
o rețetă pentru iluzie, care are ca motto cuvintele: „You can be a
star if you can hold still / Poți să fii vedetă dacă stai nemișcat.” În
România, Teatrul Masca a perfecționat o tehnică a statuilor vivante despre care povestește în acest număr, din perspectiva practicianului și a pedagogului, fondatorul acestui teatru, actorul Mihai
Mălaimare.
Mijloacele pot fi asemănătoare, dar filosofia din spatele
demersului poate fi extrem de diferită: de la critica societății, la
entertainment și până la motivații strict estetice, arta în spații publice traversează teritorii extrem de diverse, în care fiecare dintre
noi poate găsi un punct - sau mai multe - de interes.
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TEATRUL ȘI CETATEA
Mihai Mălaimare
masca și Statuia
vivantă

Statuia vivantă este parte componentă a teatrului stradal, este „nestemata” acestuia, discursul teatral care sintetizează
perfect structura, formele și misiunea teatrului creat în și pentru
spațiul outdoor. Este echivalentul one-man show-ului din teatrul
tradițional, vorbit, care pretinde oarecum un actor cu experiență,
cu mijloace de expresie și, mai ales, cu o nestăpânită nevoie de a
comunica, de a se dărui, de a dărui ceea ce știe, ceea ce a învățat,
ceea ce a descoperit, ceea ce nu trebuie pierdut.
Încep de la această definire a condiției statuii vivante pentru a face o afirmație care, chiar dacă posibil hazardată, mi se pare
obligatoriu de făcut: statuia vivantă este apanajul profesionistului, fie el actor cu școală sau simplu pasionat și neobosit cercetător al nebănuitelor soluții de exprimare pe care le oferă această
formă de teatru. Tot ceea ce nu cuprinde pasiunea și talentul unui
profesionist (actor sau simplu diletant) nu este decât ceea ce se
vede în piețele și spațiile aglomerate ale orașelor, simplă formă de
cerșetorie mascată, de exhibare stradală în scopul obținerii unui
venit oarecare. Aceste lucruri nu au nicio legătură cu arta statuii
vivante, cu ideea de statuie vivantă.
Ca orice formă de manifestare stradală, statuia vivantă are
o istorie scurtă și una lungă, care se reclamă de la primele respirații
ale teatrului antic. Teatrul stradal se suprapune, la rândul său, peste destinul artelor străzii, concept care răzbate cu forță abia în
anii ‘60, odată cu manifestările de amploare legate de cumplitele
războaie purtate de SUA în Vietnam și Coreea și care, dincolo de
protestul față de sinistrul genocid, încercau să propună omenirii
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soluția de a privi către generozitate, responsabilitate, frumusețe,
iubire. Artele străzii prefigurează oarecum ideea unei religii universale, căci, dincolo de rasă, omenirea a dezvoltat, în toate tipurile de tradiții în numele cărora trăiește, aceleași teze, aceleași principii de viață comunitară, de solidaritate umană, de creativitate.
Istoria lungă, aceea care o leagă de teatrul antic, este mai degrabă
un deliciu al cercetătorilor teatrului, dar afirmația nu este deloc
hazardată, câtă vreme una dintre formele de expresie ale corului
antic, de exemplu, era NEMIȘCAREA, care este elementul fundamental al statuii vivante.
De fapt, realizez că eforturile mele și ale altora de a găsi
rădăcini ale statuii vivante cât mai îndepărtate în timp nici nu sunt
necesare, pentru că statuia vivantă este teatru, iar teatrul propune
în spațiul său atât de special organizat, cu o scenă pentru actori și
un stal pentru spectatori, ceva care rezolvă dintr-o singură mișcare
tot efortul nostru, toată cercetarea noastră cu caracter antropologic. Teatrul spune o poveste, dar nu oricum, ci prin structuri care
sunt, absolut toate, în orice moment, SEMNIFICATIVE. Nimic
din ceea ce se petrece pe o scenă de teatru nu este întâmplător,
aleatoriu, totul trebuie să spună, să semnifice, să însemne ceva,
să folosească la ceva. Teatrul nu este viață sau, dacă este, e una
teribil de perfectă. Ori această condiție specială a teatrului este
evidențiată cât se poate de exact de către statuia vivantă, atât în
ceea ce privește mijloacele pe care le presupune, cât și modul în
care spune povestea cu care vine în fața publicului. Care este teritoriul pe care îl presupune condiția de SEMNIFICATIV? Sincronul, simetria, nemișcarea, controlul perfect al întregului corp,
capacitatea de a stăpâni emoția, puterea de a sintetiza, capacitatea
de a stârni catharsis-ul în sufletul fiecărui spectator. Or, astea sunt
toate elemente care țin direct de statuia vivantă.
Cu rădăcini mai mult sau mai puțin îndepărtate în timp,
deloc impresionată de faptul că ar fi o artă foarte tânără sau una
chiar la fel de bătrână ca teatrul însuși, statuia vivantă dovedește
o vitalitate ieșită din comun, o forță de exprimare colosală, este
un adevărat fenomen care, date fiind dimensiunile pe care le demonstrează, nici nu mai are nevoie să fie luat în seamă pentru că
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năvălește de peste tot și își impune energia și strălucirea tuturor,
adepți sau contestatari, interesați sau simpli privitori, dezbate,
analizează, impune idei, trage concluzii.
Am vorbit amănunțit despre toate aceste lucruri în cărțile
mele, Masca și Statuia vivantă și Masca și teatrul stradal, pentru a nu
mai fi necesar să intru în amănunte în cuprinsul totuși restrictiv al
unui articol de revistă.
Întâlnirea noastră cu statuia vivantă datează de la primul
spectacol, Medievale, realizat în toamna anului 1990 de către Anca
Florea. Era acolo o scenă de început extraordinară, Iisus și cei 12
apostoli construiau practic o imagine de stop cadru în care, fără să
știm, utilizam toate ingredientele folosite la realizarea unei statui
vivante, de la nemișcare, stop cadru, la mișcarea întreruptă. Ni s-a
părut interesant atunci și nu bănuiam că peste ani aveam să reluăm
în modul cel mai serios studiul statuii vivante și că vom deveni în
cel mai scurt timp un glas mai mult decât autorizat în acest domeniu.
În fapt însă, tehnica noastră în spectacolele pe care le-am
făcut, fie pentru interior, fie pentru exterior, vorbite sau fără cuvânt se reclamă de la aceea a statuii vivante. Am construit conceptul de actor capabil, adică unul care stăpânește sumedenie de mijloace de expresie între care dansul, stepul, instrumentele de suflat,
acrobația, jongleria, muzica sunt în prim plan. Or, toate acestea
presupun precizie, ordine, simetrie, sincron, atenție distributivă,
o adevărată matematică a sentimentelor, o imensă bucurie a stăpânirii și manevrării unui corp bine construit și educat, adică tocmai ceea ce am descoperit că este statuia vivantă.
Una dintre experiențele care ne-a marcat și ne-a apropiat
grozav de statuia vivantă așa cum o practicăm astăzi a fost Și a
venit îngerul, în regia Ancăi Florea. Tema de actorie a fost, cred,
unicat în toată istoria teatrului românesc cel puțin, fiecare actor
avea la dispoziție doar trei gesturi prin care să se definească și să
poată comunica. A rezultat un discurs colosal, de o concizie incredibilă, de o stranie frumusețe și de o forță care ne-a speriat și pe
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noi. Trebuie spus însă că spectacolul nostru s-a născut prea devreme pentru lumea care apăruse în România după ‘89 și, din păcate,
continuă să fie tot așa și acum după 27 de ani, dar asta nu este vina
noastră, aș zice că noi trăiam deja în viitorul nostru cu care aveam
să ne întâlnim peste ani buni.
Primul spectacol în care ne-am asumat tehnica statuii vivante a fost dedicat teribilei drame a orașului Pompei, Statuile.
Izolarea, nemișcarea, mișcarea întreruptă sau în ralanti, vibrato-ul,
prim-planul, construirea unui costum și a unui tip de machiaj cu
totul special, care încerca să imite cât mai fidel materialitatea presupusă a statuii, marmura, dar și construirea unei povești extrem
de condensate și care presupunea în plus capacitatea de a găsi și de
a stârni emoția au fost asumate atât în perioada antrenamentelor
cât și, mai ales, a reprezentațiilor. Spectacolul a impresionat, s-a
jucat mult în diverse spații și cu diverse ocazii și peste tot și în orice moment a stârnit o emulație incredibilă și de care erau cuprinși
spectatori de diverse categorii de vârstă, pregătire culturală, socială etc.
A urmat apoi Fior d’amor în Bucuresci cu statuile noastre
de bronz auriu și din acest moment drumul ideii de statuie vivantă
s-a deschis, pentru că am descoperit în ea tot ceea ce poate oferi
teatrul unui actor.
Afirmația poate părea hazardată, dar nu este, se bazează
pe o experiență extrem de îndelungată și consistentă, cu rezultate
absolut remarcabile. O actriță (Amalia Popa) are o statuie cu tema
Ofelia, spre exemplu. Povestea pe care o „spune” durează doar cinci
minute (un termen oarecum general valabil în întreaga mare familie a statuii vivante de oriunde și, pe durata celor 40 de minute cât
evoluează – iarăși o durată general acceptată pentru participarea
în festivaluri – se repetă de 5-6 ori cu câte o pauză de nemișcare de
aproximativ 2 minute), dar este absolut suficient pentru ca întreaga existență a acestui memorabil personaj shakespearean să fie
prezentă. Actrița condensează în jocul ei fiecare replică, precizez:
absolut fiecare replică și rezultatul este tulburător, căci profanii
vor resimți o energie care parcă le schimbă brusc metabolismul,
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Fior d’ amor în Bucuresci, 2008 / foto: Dâdăl Cristinel

Arhiva Masca

Arca lui Lenin, 2016 / foto: Dâdăl Cristinel

Arhiva Masca

iar profesioniștii vor descoperi uluiți că pot citi în gesturile (absolut semnificative) cu care se povestește, întreaga piesă, întregul
destin al acestei eroine. În acest sens, statuia vivantă este o formulă condensată de teatru. Se adresează tuturor, oferă tuturor, dar
în mod selectiv, în funcție de capacitatea fiecăruia de a înțelege și
stârnește aproape fără excepție o emoție aparte.
Au urmat câteva spectacole în sală realizate în tehnica statuii vivante și dintre ele trebuie să mă refer la două, Romeo și Julieta și Parcul.
A regiza Romeo și Julieta fără cuvinte pare un experiment
cel puțin hazardat, dar nu este deloc, lucrurile au decurs de la sine,
aproape că nu au existat descoperiri pe parcurs, scenariul s-a dovedit absolut exact, pe mine m-a preocupat condensarea despre care
vorbeam, chiar dacă oarecum altfel tratată, căci spectacolul nostru a avut dimensiunea unui posibil spectacol cu textul lui Shakespeare, iar gesturile actorilor nu erau construite pentru a înlocui
cuvintele cum s-ar putea crede, ci pentru a merge dincolo de ele.
Nu se punea, așadar, problema condensării într-o unitate de timp
foarte mică, ci a unei călătorii în lumea subconștientului, a subtextului (în limbaj teatral). Replicile nu se rostesc, dar se aud efectiv,
sunt înțelese, sunt receptate, stârnesc emoție. Aș reaminti momentul sinuciderii Julietei care durează zece minute, timp în care
actrița (Cristina Panait) stă cu pumnalul în mână și se pregătește
să moară. Câte actrițe din lume ar fi fost capabile să facă o astfel
de scenă? Fără tehnica noastră, niciuna!
Parcul a fost un spectacol realizat în totalitate pe un scenariu original, un spectacol eminamente românesc, un spectacol
în care am alternat tehnicile mișcării întrerupte și ale ralanti-ului.
L-am jucat printr-o fericită întâmplare la Viena, iar Erwin Piplits,
celebrul om de teatru, a fost în sală și mi-a scris apoi o scrisoare
colosală pe care o păstrez ca dovadă clară că drumul nostru este
unul absolut corect și mai ales teatral.
Au existat câteva spectacole realizate special pentru aer liber și dintre ele m-aș referi mai ales la Umbre pe Calea Victoriei, un
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fel de istorie condensată a acestei splendide artere bucureștene.
Combinația dintre stilul nostru și scenografia senzațională
a Sandei Mitache a arătat celor prezenți la numeroasele
reprezentații ale acestui spectacol un București mirific, un oraș al
cărui destin s-a materializat în oameni și fapte incredibile, de un
rafinament aparte și de o forță ieșită din comun. Micul Paris este
denumirea pe care Bucureștiul o va purta mereu, dar nu are sensul
peiorativ al unui oraș mai mic, un fel de soră săracă, ci din contră
pe cel al unui spațiu în care timpul aleargă altfel, construind o istorie care parcă urmează a se dezvălui și, atunci când acest fapt se
va petrece, vom putea vedea cu toții că micul Paris a fost și este de
fapt o structură energetică extrem de condensată, în care istoria
lumii poate fi citită în orice fir de praf.
Între timp, noi am creat la Masca FESTIVALUL! Un Festival Internațional al Statuii Vivante, unul care să pună la un loc,
pentru câteva zile, experiența noastră cu aceea a creatorilor din
restul lumii, să încerce să găsească numitori comuni, să descopere
eventual alte soluții, în mod sigur să încerce definirea teoretică a
muncii și efortului nostru, să pună statuia vivantă acolo unde îi
este locul, adică, așa cum spuneam la început, în prim-planul artelor străzii și al teatrului stradal, să o definească drept formă cu
totul specială de teatru, aș zice teatru chintesență, teatru condensat, teatru energetic, teatru în toată puterea cuvântului. Au fost
până acum șapte ediții, fiecare cu profilul său, cu căutările sale,
cu descoperirile sale, mai ales în planul reciprocității teatrale, căci
atât noi, cât și colegii noștri, creatorii de statuie vivantă din restul
lumii care au evoluat la Festival, am plecat de fiecare dată cu o
înțelegere mai profundă și mai exactă a tipului de teatru pe care îl
practicăm.
Invitat fiind la Londra de către ICR pentru un proiect vizând participarea noastră cu statuile vivante create deja, am avut o
întâlnire cu directorul Teatrului Național pentru un posibil turneu
cu Romeo și Julieta. Spunându-i eu că spectacolul este realizat în
tehnica statuii vivante m-a rugat să nu mai fac nicăieri și nicicând
această afirmație căci, spunea el, statuia vivantă este mizeria care
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se observă în Trafalgar Square, adică cerșetorii fără rușine, amatorii jenanți care mai mult agresează decât propun un act teatral.
Dincolo de suficiența unei atari viziuni, de aroganța nejustificată
de nimic, rămâne constatarea corectă că, sub numele de statuie
vivantă, se produc aberații de natură să distrugă în ochii publicului semnificația profundă a unui act teatral colosal. Și nu este
vorba doar de celebra piață din Londra, peste tot statuia vivantă
este arogată mai degrabă de cerșetorie și cabotinism, chiar și la
noi ea este prezentă peste tot, în mai toate manifestările stradale și, ceea ce este cu adevărat trist, în prostituarea statuii vivante
sunt implicați uneori actori, profesioniști pentru că au terminat o
facultate, amatori pentru că au terminat-o așa cum au terminat-o.
Aici însă este vorba despre o altă discuție, legată de destinul teatrului românesc, de pedagogia teatrală, de demnitatea acestei arte,
de locul ei în efortul nostru de a construi, de a reconstrui de fapt
imaginea virtuală și reală a ceea ce am fost și trebuie neapărat să
mai fim.
Realitatea despre care vorbeam mai sus este una luată în
discuție de mai toate festivalurile de gen din Europa și din lume,
dar noi suntem singurii, cel puțin până în acest moment, care am
decis să facem tot ceea ce este necesar pentru ca statuia vivantă
să capete locul care i se cuvine în lumea teatrului universal, de la
pedagogie și până la creație, o capsulă temporală capabilă în orice
moment să revigoreze teatrul cu o forță pe care poate doar rapelul
făcut în secolul XX la Commedia dell’Arte a mai cunoscut-o.
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Zidul, 2016 / foto: Dâdăl Cristinel
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TEATRUL ȘI CETATEA
Mihai Mălaimare
Statuia vivantă,
posibilă soluție de
pedagogie teatrală?
A face o statuie vivantă nu este cel mai simplu lucru din
lume, chiar dacă cerșetorii și amatorii din mai toate piețele din
capitalele europene par a contrazice această afirmație. În fond, ce
mare lucru să pui un costum sau un drapaj pe tine, eventual o mască și să stai pe un piedestal oarecare, pe cât posibil nemișcat sau
pe aproape, iar când vine cineva și pune un bănuț în cutie te animi
un pic și accepți să se facă o fotografie cu tine? Numai că statuia
vivantă este partea cea mai importantă și mai spectaculoasă a teatrului stradal, este cu alte cuvinte teatru în toată puterea cuvântului, iar teatrul trebuie făcut și apărat de către profesioniști, iar
lucrul acesta ni-l propunem noi, cei de la Masca, împreună cu toți
colegii noștri care realizează, prin creațiile lor, mai marile sau mai
măruntele festivaluri europene de statuie vivantă. Sigur, realitatea
ne dovedește că nu trebuie să fii actor cu diplomă pentru a face o
statuie vivantă, dar eu afirm sus și tare că trebuie să fii profesionist.
Că lucrul acesta este verificabil și în teatrul cu sală scenă și text,
asta este o altă discuție și nu o facem aici.
Drumul unei statui vivante este destul de anevoios si presupune absolut toate etapele prin care trece împreună cu maestrul
său un tânăr învățăcel întru ale actoriei, de la primii pași și până la
spectacol.
Drumul învățării meseriei de actor de teatru presupune câteva obligatorii căi, dintre care principale sunt:
a - studiul relației cu personajul, și
b - obținerea unei pregătiri fizice cât mai complexe care să
asigure viitorului actor un bagaj solid de mijloace de expresie și o
rezistență fizică sporită care, la rândul ei, va juca un rol extrem de
important în longevitatea prezenței actorului pe scenă.
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În ceea ce privește relația cu personajul, tezele principale vizează dezinhibarea psihică, dezvoltarea capacității de
improvizație, focalizarea, studiul relațiilor dintre personaje, interviul, cu alte cuvinte, vulgarizând, desigur, dar încercând să sintetizez în câteva cuvinte un drum extrem de lung, frumos și spectaculos, apropierea de personaj.
Pentru obținerea unei capacități fizice rezonabile, un aspirant la condiția de actor ar trebui să traverseze în facultate cursuri
de acrobație, de dans, de step, de jonglerie, mers pe catalige, în
general tot ceea ce îi poate asigura o formă fizică impresionantă și
un bagaj de mijloace de expresie care să-l facă absolut competitiv.
La toate acestea se adaugă, evident, cursuri legate de condiția de
actor vorbitor, adică impostație, dicție, rostire, canto. Dintre lucrurile enumerate absolut totul se potrivește cu parcursul pentru
obținerea unei statui vivante realizată profesionist.
Prezența în fața unui posibil public numeros și interesat
presupune dezinhibare, capacitate de a relaționa, de a improviza,
de a impune atenția publicului, de a o dirija, de a o stăpâni și evident, capacitatea de a prezenta un personaj cât mai autentic realizat, cât mai credibil, cât mai impresionant, deopotrivă cu aceea
de a stârni emoția, râsul, cu alte cuvinte catharsis-ul. Statuia vivantă este teatru condensat, teatru la nivelul temperaturii unui arc
voltaic și, pe cale de consecință, presupune un actor profesionist,
care a străbătut toate meandrele devenirii sale, stăpân pe arta sa și
capabil să prezinte publicului o poveste care să stârnească emoție.
În acest sens, statuia vivantă nu are nicio legătură cu cerșetoria
stradală, chiar dacă nu poate, de multe ori, să fie interzisă amatorismului unor cabotini de duzină de care, din păcate, nici teatrul
așa-zis tradițional nu duce lipsă.
Primul lucru de obținut pentru un creator de statuie vivantă este personajul. Iar traseul întâlnirii cu acesta este același
ca la orice creație actoricească. Căutarea personajului se petrece
după principiile descrise de Stanislavski în a sa Muncă a actorului cu sine însuși, dar și după cele propuse de cercetătorii ulteriori,
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Michael Cekhov, Viola Spolin, Augusto Boal. Personal, acord un
loc cel puțin la fel de important, dacă nu chiar mai însemnat, căci
propune o soluție de pedagogie teatrală extrem de eficientă, lui
Jaques Lecoq și celebrei sale școli pariziene. Aș mai adăuga, desigur, efortul depus de cercetătorii secolului XX care, prin reîntoarcerea la Commedia dell’Arte au propus și au revizuit absolut toate
principiile devenirii unui actor. Traseul este același și pornește de
la improvizațiile simple cu sau fără obiect, trece prin exercițiile
de focalizare, de dezvoltare a capacității de improvizație, de
relaționare, presupune așa numitul interviu, care dezvoltă extraordinar capacitatea mimetică și duce inevitabil către descoperirea
forței de a asuma o personalitate, de a o integra propriilor structuri
de gândire și de a acționa ca și cum ar fi personalitatea actorului
însuși. În acest moment personajul a fost găsit și asumat, urmează
să i se ofere posibilitatea de a trăi și a-și rosti discursul.
Condiția fizică este definitorie, căci statuia vivantă nu
beneficiază de climatul călduț al unui spectacol de sală, la adăpost de intemperii, de interesul sau dezinteresul manifest al unui
public ocazional, din contră, ea se petrece în stradă, în fața unui
public extrem de exigent care se oprește numai dacă are ceva de
admirat și rămâne atâta timp cât este efectiv fascinat de forța actorului. În plus, totul se petrece cel mai adesea la o temperatură
extrem de ridicată (noi am jucat în Festival și la 40 de grade Celsius), ori asta spune ceva. Dar rezistența fizică este doar unul dintre
criterii și nu aș spune că este cel mai important. Statuia vivantă
nu se mișcă întâmplător, are un stil foarte clar, o poate face doar
în două moduri, mișcare întreruptă sau în ralanti. Există soluția
mișcării naturale, dar asta contrazice cel mai adesea materialitatea statuii, care trebuie menținută pe toată durata existenței sale.
Cele două tipuri de mișcare presupun la rândul lor un antrenament asiduu, de durată, pentru că trebuie asumată perfect teza
isolation din pantomimă. Isolation este continuată de coordination
care înseamnă mișcarea simultană a două sau mai multe segmente
ale corpului și asta este deja o chestiune care se obține cu foarte
mare greutate, însă fără asta nu există mișcările de rotație în jurul

26

axului, de piruetă, de mers fără pași (alunecat) și așa mai departe.
Mai adaug aici mijloacele de expresie, altele decât tehnica de pantomimă (jonglerie, catalige, instrumente, canto), statuia vivantă
utilizându-le cu precădere și, evident, așa numitele trucuri ale
nemișcării, în fapt tehnici pentru crearea senzației de nemișcare
și care presupun un control serios al respirației, al mișcărilor involuntare (precum clipitul pleoapelor), al centrului de greutate, etc.
Când toate acestea vor fi fost asumate, se pune problema
scenariului, așadar a subiectului, a poveștii statuii vivante. Marea
majoritate a statuilor vivante create de colegi din alte țări nu este
preocupată de acest lucru, chiar dacă, urmare a contactului cu noi,
în cadrul Festivalului Internațional de Statui Vivante – Masca, lucrul este din ce în ce mai evident. Noi însă construim adevărate
mini spectacole de câte cinci minute, extrem de condensate ca mesaj și cantitate de informație, atât de condensate încât pot afirma
cu cea mai mare seriozitate că este posibil să joci Hamlet într-o durată de cinci minute fără ca prin asta să diminuezi forța de impact
a celebrei opere shakespeariene. Există un personaj, există un scenariu, o poveste, trebuie construit un costum și un machiaj. Aici
lucrurile se apropie foarte tare de teatrul asiatic, unde costumul și
machiajul sunt lucruri de o importanță vitală, extraordinară și nu
de teatrul european, unde aceste lucruri sunt mai degrabă complementare. Costumul și machiajul trebuie să susțină materialitatea
statuii și, extrapolând către pedagogia teatrală, subiectul principal
al acestui articol, ne aflăm de fapt în fața unui act teatral ieșit din
comun, în care intimitatea actorului cu personajul său se definește
nu numai prin descoperirea caracterului, ci și prin crearea unui
climat, al unei lumi complexe, costumul și machiajul fiind parte
cel puțin egală din munca de creație artistică. Muzica joacă și ea
un rol extrem de serios și toate acestea la un loc definesc statuia
vivantă așa cum o vedem noi, așa cum cred că ar trebui să fie pretutindeni.
Emoția este un factor determinant al relației cu publicul
și înclin să cred că prin statuia vivantă este cu mult mai ușor să o
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stârnești decât pe scenă, într-un spectacol vorbit.
Trebuie doar să mai adaug în susținerea tezelor acestui
articol faptul că noi, la Masca, realizăm spectacole folosind stilul
statuii vivante, iar acest lucru definește perfect susținerea că teatrul nu este viață, ci o altfel de realitate, cu legi proprii. Romeo și
Julieta, Parcul, O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută sunt doar
câteva dintre creațiile noastre în domeniu, care s-au bucurat și se
bucură de un incontestabil succes.
Pedagogia statuii vivante este una și aceeași cu pedagogia
teatrală în general, ținta este aceeași, crearea emoției artistice la
cel mai înalt grad, chiar dacă drumul poate fi și - în multe privințe
este - diferit. Eu susțin că este chiar mai spectaculos și mult mai
interesant pentru un tânăr actor.

Endless dress, 2016 / foto: Claudiu NH
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ATUNCI & ACUM
Tudor Arghezi
Bilete de papagal.
Precizări
Cu toate că actorii vechi suportau porecla grecească de
„hipocriţi”, legitimă poate la interpreţii fără personalitate, mediocri şi îngîmfaţi (Caragiale avea o vorbă a lui, că prostului îi şade
bine fudul), actorul de talent e un artist în totalul înţeles. Să nu se
bucure ca de o axiomă începătorii lipsiţi de vocaţie, cu orgoliile
umflate de vînt ca nişte cimpoaie şi superbi candidaţi la nefericirile superlative. Îi întîlneşti plini de nimicul lor, nervoşi, problematici, cu ceafa nespălată şi stufoasă. Aceşti magnifici viitori rataţi
nu se vor ridica peste altitudinea interzisă figuraţiei anonime. Că
joacă din pensulă, din condei, din vioară, din daltă, din mască, artistul e acelaşi. El scoate din carnea, din sîngele, din sănătatea, din
suferinţele şi sincerităţile lui, opera ce-o face. Operă e lucru şi, la
artişti, lucru de frumuseţe şi chin. Cere abnegaţie ascetică pregătirea unui rol şi cea mai dureroasă caznă e învățarea textului prost
pe de rost, fraza stearpă, versurile goale, traducerile de mizerie, replicile mălăieţe, mediocritatea dezolantă nefiind interzisă nici literaturii. Unui poet neizbutit, unui prozator de rînd, le rămîne de
ales între critica literară şi teatru şi-l aleg de preferinţă pe cel de al
doilea, mai colorat şi, graţie actorului, mai... colaborat. Odată depăşită papagalizarea textului, impus de repertoriu şi de influenţele
inexplicabile ale autorului înţărcat de muzele octogenare, începe
rafinarea, penibilă pentru artist, a materiei brute şi tălmăcirea ei
în emoţie şi viaţă. Actorul e silit să scoată, mai des decît îşi poate
închipui admiratoarea din loje, cu briliante în petala urechii, cristale din bălegar. El trebuie să rîcîie cu unghiile însîngerate în roca
lui, ca să dea la lumină bijuteriile pe durata unei singure zile.
În comedia în care apare, ca să piară numaidecît, artistul
îşi joacă propria cumplită tragedie. Satisfacția lui, aproape negativă, i-o dă în treacăt şi textul mort al unei piese de aproximații, pe
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care mijloacele lui de har, dezgropîndu-l din sicriul mormîntului
de hîrtie, îl trezesc şi pe el la viaţă. Bineinţeles, talentul poate fi
documentat util, dar el nu e căpătat la şcoală, cum, în patologie,
nici intuițiile medicului nu se învață. Hamlet e jucat în toate limbile aproape de patru veacuri. Au trecut pe scenă sute de buni şi
excelenți Hamleţi, ambiţia de maturitate a tuturor actorilor, englezi, francezi, germani, italieni, romîni, şi totuşi, cel mai definitiv
Hamlet a venit în spectacol, relativ de curînd, pe ecran. El a zguduit atît de tare chiar estetica şecspiriană, îndătinată pe Tamisa, încît
Marea Britanie a făcut din actorul, care e şi regizorul excepţionalei
realizări, un lord. Nouă, oltenilor, aristocraticul titlu nu ne spune
nimic. Dar cine ştie de cîtă însemnătate se bucură în Anglia, unde
lorzii au şi un senat al lor, asemenea noblețe, înţelege că ea nu se
acordă de florile mărului unui golan fără arbore genealogic, cînd
şi pisicile distinse şi cîinii cîrni au acolo un pedigreu, echivalent
cu doctoratul în teologia calvină. Da, dă autorul un text, dă teatrul scena, sala, recuzita, dar totul cade în derizoriu fără prezenţa
artistului, care sintetizează spectacolul şi rămîne singurul factor
valabil din scenă. Talentul e atît de expresiv în sine, încît dispare toată ambianța, anihilată de valoarea personajului absorbant.
Ceva mai mult, el nici n-ar avea nevoie, mi-aş permite să adaug,
de un text oarecare, necum de o hală de vechituri, de ateliere, de
peruci şi frizerie. Se poate foarte bine juca teatru în faţa unei perdele de catifea neagră, trasă de la un capăt la celălalt al fundului de
scenă, artistul concentrînd în el întregul peisaj de simţire al unui
act. Luaţi-l de braţ şi urcaţi-l pe un scaun într-o cameră goală. Nu
trebuie mai mult.
De la un timp încoa, marcat şi de numele Reinhardth (i-am
uitat ortografia, derivată parcă din Hardtmuth, care a fost un fabricant de creioane), între autor și artist s-a intercalat Alteţa Sa Regizorul, fost deocamdată numai director, subdirector sau împiegat
de culise, prepus şi la distribuirea de scaune şi draperii. Mulțumită
cîte unui talent autentic, de observator just şi de amplificator al
efectului psihologic, aplicat şi la text, orice soi de simili şi quasi,
regizorul ajunge suveranul echipelor de comedie. Degenerînd în
calitate pe nebăgate-n seamă, ca-n site făina, cu gradaţii de zero,
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doi zero, trei zero şi tărîţe. Regizorul bun e şi el un artist, însuşirile
lui precizează şi sporesc pe ale artistului jucat, nu i le împiedică,
nu i le ştirbesc, nu i le anulează. În epoca Gusty, Davila, Nottara,
Brezeanu, Toneanu, Liciu, Belcot, cu cîţiva iluştri predecesori, atmosfera teatrului, mereu proaspătă şi plină, învăluia delicat tonul
spectacolelor din Bucureşti. Diapazonul a descrescut treptat, regia
confuză şi pe apucate scăzînd pe măsură în diletanţă. În tîrgurile
fără prăvălii de încălţăminte îți cumperi galoşii de la băcănie. Pe
atunci trăia şi Caragiale, cu sfatul ascultat şi cu ironia luată în serios. Actorul s-a văzut astfel că avea în persoana regizorului, un
adversar. În desfăşurarea elanului se iveşte priceperea ostilă a unui
funcţionar, trecut în statele de plată cu titluri şi salarii deosebite,
plus redevenţe. Sînt talente de artişti şi de regizori ţinute în obscuritate slugarnică şi vasale aroganţei şi ifosului de infatuare, în
tovărăşia de monopol, de afinităţi şi interese. Noblețea frumosului
meşteşug al creației dramatice are dreptul să fie dezgustată că procedeele durează şi stăpînesc. Încă din şcoala de teatru criteriul de
apreciere se sprijină pe reciprocităţile consimţite după paravan.
Scrutez unele autorităţi de specialitate, ieşite din poate, din parcă
şi din să vedem, a cărora posteritate aşteaptă busturi şi statui de
săpun.
Noaptea furtunoasă s-a jucat fiind autorul în viaţă, cu fineţe, cu grotescul catifelat. Zeflemeaua era moderată de grija să
nu alunece în grosolănia vulgară a hohotului de rîs din burtă şi
intestin. Autorul era de faţă. Mai era de faţă constelația artiştilor
de mare clasă, care au dat teatrului romînesc eleganţă, echilibru
şi dimensiune. Regizorul era bunul simţ şi gustul de discreție şi
puritate al fiecărui interpret. Şcoala răcnetului era necunoscută,
şi actorilor nu li se comanda glasul morocănos şi dogit, cu tonul
de oală spartă al geambaşului beat. Un actor care ar fi vociferat pe
nas cu o răguşeală din beregată era inapt pentru Caragiale. Satira
nu trebuia rezolvată în haz şi hazul derivat în mocofănie. Ştefan
cel Mare din Delavrancea trage să moară spitaliceşte de-a lungul
Apusului întreg şi cele din urmă agonii (am scăpat din vedere să
le număr cu creionul: trebuie să fi fost cam între şapte şi paispce)
sînt urlate solid. Graţie regiei care încurajează anapoda pe autori,
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o piesă de teatru nu se mai debitează în cele trei-patru acte suficiente, ci în cîte 12 „tablouri”. Vorbeau doi spectatori într-o pauză:
„Să vezi tabloul de acum: e splendid!” într-adevăr era, dacă vrei, şi
splendid: într-un cer de bidinea albastru descrescînd se ridicau stînci de fotografie în culori, arbori de carte poştală în culori pînă la
cer: o vitrină cu prăjituri şi cofeturi. Gemete de caval şi muzică depărtată, hăuliri şi apeluri alpiniste. Apoi mobiliere, mătăsuri, crinoline, dansuri. Tot felul de adjuvante, surogate şi ingrediente, pe
lîngă jocurile de lumini electrice în zig-zag. Unde e teatrul? Ăsta să
fie? Expoziţii de vederi? Magazine de scaune capitonate? Abuzul
de mijloace antiteatrale covîrşeşte. De asemenea corpuri străine
au nevoie autorii de bîlci şi panoramă. Îl amesteci în tertipuri şi
cioburi, şi artistul piere. Teatrul bun se reazămă pe om, pe actor. El
e şi decor, şi atmosferă, şi idee. Pentru o anume împrejurare concretă e de ajuns o indicație, nimic mai mult. Actorul e cu atît mai
afirmat cu cît e mai despuiat de falsificările de adaos. El nu afirmă:
sugerează. Se înţelege că în atîta aglomerație de nimicuri opulente
şi mărfuri, transportate din cooperative şi făbrici pe scenă, orice
manechin de cîrpă croită poate da un regizor şi un „dramaturg”.

Articol apărut în Revista Teatrul, nr. 4, anul I, septembrie 1956
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Yvon Hollander
arta - du-o în stradă!

În decembrie 2016 am mers la București pentru a face un
workshop, despre machiajul statuii vivante, cu actorii Teatrului Masca. A fost o experiență minunată. Dar înainte să vă povestesc despre
acest workshop, vă voi povesti despre experiența mea.
Numele meu este Yvon Hollander. Locuiesc în Olanda și
vin dintr-o familie de teatru. Părinții mei, mătușile mele, unchii mei
... toți lucrează în teatru. Când aveam 11 ani, am învățat cum să fac
machiajul pentru teatru. Am făcut cunoștință cu „statuile vivante”
în 1998, acum 20 de ani. Atunci era o mică competiție în Arnhem,
Olanda. Cu numai 15 concurenți pe atunci (acum sunt mai mult
de 130!). Publicul era încântat. A fost prima dată când le-am văzut.
Sora mea mai mică tocmai începuse școala de actorie. Eu am studiat
muzică și organizare. În 1999 am decis să ne înscriem la festival. Eu
nu am jucat în acel an, dar am ajutat-o să își facă costumul, decorul
și machiajul. Am interpretat Florile-soarelui și am câștigat premiul
pentru originalitate în acel an. Asta a însemnat începutul companiei
mele, Adorabel. Dacă văd costumele de floarea-soarelui acum, mi
se par amuzante pentru că sunt atât de slabe. Din fericire, pot spune
că ne-am îmbunătățit tehnicile. Și 20 de ani mai târziu, sunt invitată
să predau actorilor în devenire și îmi place foarte mult.
Există multe tipuri de teatru. Personal, ador să fiu performer
de stradă. Mai mult decât să fiu pe scenă. E mai ușor și mai dificil în
același timp. Din cauza publicului, a spațiului și a vremii. Toate îți
pot oferi surprize. Trebuie să știi cum să improvizezi.
Ce îmi place la statuia vivantă ca formă de artă sunt aspecte-
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le diferite pe care le conține. Dacă vrei să fii o statuie vivantă foarte
bună trebuie să: ai o idee originală. De preferat ceva ce nu s-a mai
făcut niciodată. // știi cum să croiești un costum. //cunoști materialele (nu toate materialele se potrivesc). //cunoști culorile și să știi
să alcătuiești amestecul. //știi cum să copiezi materiale. // știi să
faci o bază (piedestal), deci să fii îndemânatic la lucrul cu lemnul /
decorul. // știi cum să te machiezi pe față și pe corp într-o manieră
care să se potrivească cu costumul și personajul. // să știi cum să faci
o perucă să aibă aspect de piatră sau alte materiale pe care le alegi.
Ok... acum arăți bine. Foarte frumos. Dar încă nu ești gata
să-ți prezinți spectacolul. Pentru asta trebuie să: îți cunoști personajul. // fii într-o formă fizică bună. // știi cum să îți distribui energia de-a lungul zilei. // ai o preocupare specială pentru nemișcare //
te miști ca un robot/ în slow motion. // știi cum să te exprimi fără
cuvinte, deci să dezvolți abilități de mim. // te sincronizezi. Să știi
când să te miști și când să nu te miști. // știi cum să câștigi simpatia
publicului. // îți păstrezi echilibrul. // îți păstrezi concentrarea. //
îți surprinzi publicul chiar dacă știe că ești o statuie vivantă. Trebuie, așadar, să faci mai mult decât să stai nemișcat.
Prima treaptă este să stai nemișcat și să ai costum de o singură culoare. Dar ca să ajungi la treapta 10, te poți îmbunătăți la
nesfârșit. Mă consider acum între treapta 8 și 9. După 20 de ani, încă
nu sunt de 10... Poate uneori. Dar nu constant.
Îmi place să-i învăț pe ceilalți ce am învățat de-a lungul timpului, dar nu vreau să îi învăț „cum se face”, pentru că asta ar omorî
creativitatea. Uneori, cele mai bune lucruri se întâmplă când faci
greșeli. Așa am ajuns la amestecul meu (secret) de ingrediente pentru a crea structura materialului.
Am văzut cum a evoluat arta statuii vivante de-a lungul timpului. Artiștii descoperă stiluri noi. Dacă au succes, sunt copiați.
Obișnuiam să urăsc plagiatorii, dar acum îmi dau seama că aduc
o laudă maestrului. Dacă ești copiat, înseamnă că ești bun și că ai
inspirat alți oameni. Așadar, bravo!
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De asemenea, există mari diferențe între statuile vivante din
lume. Sau obișnuiau să existe la început, când nu călătoream atât
de mult și nu participam la atâtea festivaluri internaționale (cel din
Arnhem a fost primul). Fiecare țară avea modul ei de abordare. Cei
din Spania erau în întregime animatori de stradă. Se mișcau foarte
mult și doar atunci când primeau bani. Era felul lor de a-și câștiga
existența.
Statuile vivante din Olanda voiau să arate cât mai real posibil și nu se mișcau aproape deloc. Statuile olandeze erau angajate în
general de corporații pentru PR.
Am observat că există multă istorie în statuile românești, iar
unele aveau background în operă. De-a lungul timpului, creațiile
Teatrului Masca și-au îmbogățit modalitățile de expresie, costumele și spectacolele devin mai moderne cu fiecare an.
Unul din „pericolele” care apar, atunci când ești artist
internațional, este că unicitatea dată de cultura proprie dispare cu
timpul. Pe de altă parte... pot da unui pictor pensule, pânză și vopsea. Depinde de el ce va picta. Și e bine să învețe tehnicile de bază
întâi. Ca să fiu mai clară: numai artiștii adevărați experimentează.
Stă în natura lor. Pentru că oamenii creativi nu încetează să se joace. Vor să găsească drumuri noi, din curiozitate. Pentru că, până la
urmă, să faci același lucru la nesfârșit devine plictisitor. Evident că
nu poți avea succes mereu. Pentru a avea succes, ai nevoie și de eșec
din când în când. Este cea mai rapidă metodă de a evolua. Ține minte doar că nu există corect și greșit în artă, atâta timp cât o încarci cu
sentimentele tale. În artă este vorba numai de emoție.
Lucrul care îmi place la felul nostru de a juca este că poate
fi înțeles de toată lumea. Nu avem nevoie de cuvinte. Avem corpurile noastre și fețele noastre pentru a comunica. Și de fapt, doar de
ele avem nevoie. Costumele și vopseaua înfrumusețează spectacolul, dar când un actor/o actriță joacă fără energia lui/ei, nu ai ce
să privești. Este ca o scoică goală. Ce predau în principiu, este să
lucrezi cu ce ai deja. Trebuie doar să vezi. Pune-ți ochelarii de artist
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și abordează viața precum un fotograf. Alege lucrurile mici care îți
plac din viața cotidiană, apropriază-le, trăiește-le, răsucește-le și include-le în spectacolul tău de stradă. Pentru ca oamenii care nu au
darul de a vedea artă în viața de zi cu zi să o poată vedea prin tine și
să se bucure de ea. Tu ești amplificatorul.
Când fac un workshop, duc studenții pe stradă să le arăt că
inspirația poate fi găsită peste tot. Le arăt lucrurile pe lângă care trec
zilnic și de care nu își dau seama cât sunt de frumoase. Îi rog să caute materiale care le plac și să decupeze o suprafață de 10x10 cm. Și
vreau să studieze acea bucată de material. Să examineze compoziția
și să memoreze toate culorile. Apoi intrăm înăuntru. Le spun să-și
refacă pe mâini suprafața aleasă. Apoi le dau alb, negru și 3 culori și
le urez succes, iar ei se descurcă. Îi învăț despre amestecul culorilor
și le dau o culoare oarecare pe care trebuie să o refacă folosind numai alb, negru și culori primare.
Mulți dintre ei au fost foarte talentați. Îmi puteam da seamă
că le plăcea exercițiul primit. Apoi i-am învățat și despre umbre și
lumini. Folosind surplus de latex pe nasuri, etc. I-am învățat cum să
lucreze cu chit, crep de lână (woolcrepe) și smalț de dinți și cum să
se machieze ca să arate mai bătrâni. Apoi le-am dat alt exercițiu: să
se facă de nerecunoscut. Rezultatele au fost foarte amuzante și foarte bune!
După toate acestea am avut un ultim exercițiu de făcut.
Trebuia să-i pictăm pe corp pe doi dintre actorii din grup. În acest
exercițiu i-am învățat despre textura materialului și despre transpunerea acestuia.
Au fost două zile minunate. Actorii au fost foarte motivați.
Mi-ar plăcea să merg din nou și să predau despre design-ul costumului și al perucii. Sunt sigură că asta se va întâmpla într-o zi. Între
timp voi lucra cu noi materiale și să sperăm că îi voi revedea pe toți
în iunie la festivalul Teatrului Masca. Aștept cu nerăbdare.
Nu înceta să te joci și să te prostești.
Hai, hai, hai! Succes tuturor!
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Roman Ermakov

Sculpturi vii

Am creat în 2009 primul veșmânt din seria de costume arhitecturale. Eram foarte impresionat de studiile mele la universitatea de arhitectură și, în paralel, făceam experimente în artele performative. Creând diferite costume, am ajuns să termin proiectul
unei colecții de costume arhitecturale. Oricare din ele ar putea fi
marca mea sau materializarea energiei mele din diferite perioade
ale vieții. Am lucrat neîntrerupt la proiect, însă costumele create
sunt foarte diferite unul de altul. În același timp, toate au aceeași
metodă de construcție: modularitatea, repetarea câtorva elemente, negru ca bază pentru costum și culoarea ultraviolet integrată.
Această serie de constume a fost creată inițial ca proiect de artă, ca
punctul meu de vedere în artă.
Întâmplător, am participat la Festivalul mondial de statui
vivante din Arnhem (Olanda), ediția din 2012 și de atunci particip în fiecare an. Mai târziu am participat la Festivalul international de statui vivante Masca din București (România), la Festivalul
UFO din Polonia și la multe altele. Toate m-au ajutat să îmi văd
munca într-un mod diferit și să găsesc noi perspective. Tipul de
reprezentație la aceste festivaluri m-a ajutat să descopăr noi sentimente în mine. M-a învățat să fiu mai atent la mine și la spectator.
Când încep proiectul de design nu mă gândesc la niciun personaj. Îl încep precum o sculptură și doar în timpul procesului de
creație devine un personaj, de multe ori chiar în timpul primei
reprezentații. Deseori, înșiși spectatorii asociază personajul cu
ceva și îl denumesc. Eu doar le stârnesc fantezia. Uneori chiar aud
ce asocieri au făcut. Mă inspiră să joc, uneori urmăresc asocierile
lor, dar alteori construiesc personajul chiar într-o direcție opusă.
Îmi place să improvizez și deseori această întâlnire cu spectatorul
modelează tot spectacolul. Personajul meu se poate schimba, in-
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cluzând modul de exprimare și ritmul, precizia mișcărilor și concentrarea mea. Mereu mă gândesc cum se schimbă forma costumului meu când mă mișc și stau în diferite poziții. Sigur că forma
costumului poate contura diferite imagini plastice, dar este și mai
interesant să le schimbi și să le adaptezi la realitate. Sunt expresiv
și pe dinăuntru și pe dinafară.
Ce mă diferențiază de sculpturile vii în general, este că
am mai multe mișcări dinamice decât statice. Îmi place să fiu în
mișcare în majoritatea timpului. Mă ajută să joc diferite personaje, să dezvolt imagini plastice și, uneori, ideile pentru crearea
altor costume vin în timpul reprezentației. De asemenea, costumele mele nu au organe de simț: nu au ochi, urechi sau gură. Mă
ajută să fiu invizibil ca artist în fața spectatorilor și, de fapt, asta
îi interesează și pe ei, mai ales pe copii. Se poate ca ei să nu știe că
atunci când se uită la mine și eu mă uit la ei și îi ascult. Ne ajută să
ne jucăm unul cu altul. Mă ajută să fiu spontan și imprevizibil, iar
pentru ei, spectacolul devine mai plin de emoție.
Cultura artei stradale este în curs de formare în Rusia. Din
ce în ce mai mulți artiști sunt gata să iasă pe stradă și să întâlnească o gamă foarte variată de spectatori. Sunt sigur că numărul
participanților din Rusia la festivalurile internaționale va crește.
Acest dialog între diferiți artiști este important pentru atingerea
unui nou nivel în minunata artă a Sculpturii Vii.
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Yan van der Heijden
„Statuile vivante sunt
o formă de artă foarte
democratică”

- Aș vrea să vorbim despre experiența dumneavoastră cu
fenomenul statuilor vivante în calitate de inițiator al Festivalului
Mondial de Statui Vivante. Aveți deja o experiență îndelungată și aș
vrea să vă întreb în primul rând când a fost prima ediție a festivalului și cum s-a născut această idee?
Prima ediție a festivalului a avut loc în Arnhem în 1997, iar
motivul pentru care l-am organizat a fost faptul că la acea vreme
eram managerul unei organizații de marketing a orașului numită
Arnhem Promotions, o colaborare între conducerea locală, principalele companii industriale și diferite magazine din Arnhem. Un
fel de organizație privat-publică pentru a promova orașul. În Arnhem se renovase atunci centrul, zona în care se află magazinele, cu
pavaj și decorațiuni noi. Așadar, conducerea orașului m-a întrebat
dacă aș avea o idee de activitate pentru deschiderea centrului renovat din Arnhem.
- Vorbim de o zonă pietonală, nu?
Da. Când mi s-a pus întrebarea nu știam ce să fac, așa că
am rugat 20 de oameni din oraș să ne întâlnim într-o seară și am
făcut un brainstorming, să adunăm idei pentru deschiderea noului
centru al orașului. Statuile vivante nu erau foarte cunoscute la vremea aceea. De fapt, unul dintre puținele locuri unde puteai găsi
statui vivante era în Barcelona, pe strada principală, Las Ramblas.
Dar pentru că vorbeam despre o zonă pietonală, una dintre ideile
din acea seară, de acum 20 de ani, a fost statuia vivantă. Iar când
m-am uitat a doua zi pe lista cu cele 500 de sugestii, una dintre
ele era statuia vivantă. Și m-am gândit că ar fi foarte interesantă.
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De ce interesantă pentru Arnhem? Pentru că Arnhem era cunoscut pentru expozițiile sale imense de sculptură în spațiul public,
expozițiile Sonsbeek. Iar combinația dintre sculptură și zona pietonală este, de fapt, statuia vivantă. Era prin urmare ceva ce i se
potrivea.
Prima idee era să aducem 100 de statui vivante în centrul
orașului. Dar la acel moment era foarte dificil să găsești o statuie
vivantă. Nu se prea găseau în Europa. M-am dus în vacanță în Barcelona și m-am plimbat de-a lungul străzii Las Ramblas împărțind
cărți de vizită statuilor vivante de acolo și rugându-le să mă contacteze pentru că organizam un festival de statui vivante. M-am
dus și la școlile de mimă. Era o școală de mimă în Amsterdam și
i-am întrebat pe studenți dacă ar putea să creeze o statuie vivantă.
Am făcut ce am putut mai bine ca să găsim statui vivante, eu și
colegii mei de la Arnhem Promotion – am mers pe străzi, în școli și
am rugat oamenii să creeze o statuie vivantă. La un moment dat,
aveam în jur de 40 de statui vivante și le-am spus colegilor că nu
cred ca vom găsi 100, pentru că nu există 100 de statui vivante.
Acela a fost momentul în care am abandonat ideea de a aduna 100
de statui vivante și am hotărât să numim evenimentul Campionatul de statui vivante din Olanda. Pentru că nu mai conta dacă aveai
60 sau 80, poți face un campionat cu oricâte statui vrei, cu oricâte
statui ai. Prima dată am avut în jur de 60 de statui. Am fost bine
organizați încă de la început și presa națională era interesată de
eveniment. Primul campionat a fost pe 31 august 1997 și în ziua
de dinainte, canalul național de știri și încă un canal erau deja în
Arnhem. Parcaseră deja mașinile în Arnhem pentru că voiau să
difuzeze evenimentul. Am fost foarte fericiți că presa era interesată de prima ediție a festivalului. Era o bună promovare a orașului.
Și acesta era desigur și obiectivul meu, pentru că eram managerul departamentului de marketing al orașului și treaba mea era ca
orașul să devină cât mai vizibil prin acest eveniment. Și am reușit.
Sau cel puțin am crezut că vom reuși, că festivalul va avea parte
de atenție. Iar următoarea zi, duminica dimineață, eram desigur
foarte entuziasmat pentru că era prima dată când urma să facem
asta. La acea vreme nu aveam încă internet. Acum te poți uita pe

46

internet să vezi cum va fi vremea, dar atunci trebuia să te trezești
dimineața și să vezi cum e. Așa că m-am trezit la 6 dimineața și
am încercat să găsesc prognoza meteo la televizor. Am schimbat
canalul pe BBC1, pentru știrile de la ora 6, am văzut imaginea lui
Lady Di și ascultam ce spunea crainicul, iar el vorbea despre Lady
Diana la trecut. Lady Diana murise în Paris. Am realizat atunci
că a murit la ora 6 dimineața în acea duminică și că aceasta va fi
știrea zilei. Îmi amintesc că acoperirea mediatică a știrilor despre
Lady Diana a întrecut-o pe cea despre Cel de Al Doilea Război
Mondial. Mi-am dat seama că toți se vor concentra pe asta și că
festivalul nu va avea niciun fel de promovare. Cele două mașini ale
presei și canalului de știri care erau în Arnhem plecaseră deja la
Amsterdam și ziariștii vorbeau în acea zi despre moartea prințesei
Diana, nu despre statuile vivante. La acea primă ediție, m-am dus
la primarul orașului Arnhem și l-am întrebat dacă ar trebui să anulăm evenimentul din cauză morții prințesei Diana. Mi-a spus că
nu e nevoie și că ar trebui să continuăm. Vremea în acea zi a fost
foarte frumoasă, 20 de grade, am avut o vreme perfectă pentru
eveniment, iar spre surprinderea noastră au venit mai mult de
100 000 de oameni la prima ediție, în centrul orașului Arnhem,
să vadă statuile vivante. Am văzut că toată lumea era foarte încântată de acest fenomen și că statuia vivantă este interesantă și
pentru adulți și pentru copii. Și adulții și copiii erau surprinși de
statuile vivante. E o formă de artă care e potrivită și pentru publicul tânăr și pentru cel bătrân. Asta o face specială. Nu se întâmplă
foarte des și cred că în asta constă unicitatea ei.
- Iar acum festivalul nu se mai numește Campionatul de
statui vivante din Olanda, ci Festivalul mondial de statui vivante.
Acum aduce laolaltă artiști din toată lumea.
Într-adevăr. Am organizat primele patru ediții ale festivalului împreună cu echipa de la Arnhem Promotion, între 1997 și
2000, iar apoi am părăsit organizarea și, la un moment dat, conducerea locală din Arnhem a rugat Hagen Events să organizeze
festivalul. Primii ani au continuat cu aceeași structură și apoi au
transformat campionatul în Festivalul Mondial de Statui Vivante.
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Întâi a fost un campionat național și apoi a devenit din ce în ce mai
mult o competiție internațională. Acum cred că în jur de jumătate
dintre participanți sunt din alte țări. Din această perspectivă s-a
schimbat mult.
- Dar astăzi statuile vivante sunt mai ușor de găsit, nu mai e
o problemă. Nu mai trebuie căutate pe străzile Barcelonei.
Nu. Ce am făcut noi în acest sens, fără să realizăm, a fost că
prin organizarea acestui festival am dat un impuls multor oameni
să facă statui vivante. De fapt, festivalul a inspirat oamenii să creeze statui vivante. Chiar și în Olanda erau oameni încă la început
cu statuia vivantă, iar apoi au făcut o profesie din asta. În Olanda
există câteva companii mici care trăiesc din statuia vivantă. Fac
costumele și apoi angajează oameni pentru a fi statui vivante. Este
un fel de mică afacere, ca urmare a festivalului. Pentru că ce nu s-a
întâmplat la prima ediție, s-a întâmplat la cea de a doua, în 1998,
care a fost difuzată de canalul național de știri și a avut parte de
multă atenție. Am dat multe interviuri pentru diferite canale de
știri și apoi, biroul meu a primit multe telefoane de peste tot din
Olanda. Toți voiau statui vivante. Nu ne-am dat seama ce se întâmpla, dar dintr-o dată, toate zonele pietonale din Olanda voiau
10 sau 20 de statui vivante pentru că le plăcuse ideea. În fiecare
oraș din Olanda există organizații care încearcă să promoveze magazinele din centrul orașului, iar să organizezi spectacole de statui
vivante e simplu. Tot ce trebuiau să facă era să le angajeze și aveau
o mulțime de oameni care veneau datorită lor. Din acel moment,
oamenii și-au dat seama că pot trăi din asta și au creat mici companii prin care se puteau închiria statuile. Există deja oameni activi de 20 de ani în acest domeniu.
- Ați menționat și alte locuri unde a devenit faimos acest fenomen în Olanda. Care este relația dintre festivalul din Arnhem și
alte festivaluri naționale din Olanda?
De fapt, eu sunt acum membru în conducerea Fundației
Mondiale a Statuilor, nu organizez eu. Această organizație se
ocupă acum de 3 festivaluri. Cel din Arnhem, apoi festivalul din
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Ede – Statui vivante în noapte. Acesta are loc seara, în întuneric.
Aici luminile reprezintă particularitatea principală a festivalului
- efectele de lumină care luminează statuile. Este un produs secundar al festivalului din Arnhem. Iar cel de al treilea, Campionatul
de statui vivante din Olanda are loc în Valkenburg, în fiecare an, în
iunie. Câștigătorul obține mereu un loc în campionatul mondial.
- Și referitor la tehnica statuilor vivante: care a fost evoluția
ei de la prima ediție în ceea ce privește machiajul, execuția costumelor, descoperirea personajelor, până acum?
La început, statuia vivantă încerca să imite statuia reală.
Deci costumele arătau ca și cum ar fi de bronz, de argint sau de cupru. Existau statui ale zeilor greci sau ale eroilor romani, copiind
statuile originale. Dar de-a lungul anilor, a existat multă inovație
și creativitate din partea oamenilor care creau statuia vivantă. De
exemplu, au creat aceste tehnici prin care pot sta într-o poziție pe
care nu o poți face în viața de zi cu zi. De exemplu, un bărbat în
cădere, prin crearea unui mecanism care le permite să stea într-un
mod în care nu ar putea în realitate.
- Cum am pune mișcarea în nemișcare.
Da. Sunt multe lucruri noi. Uneori o mică mișcare. A fost
și în București acum trei ani, „chelnerul care cade”1. Și asta a fost
o nouă mișcare. Acum 20 de ani nu erau decât copii ale statuilor tradiționale. În acest sens, a existat și încă există foarte multă inovație. Calitatea statuilor s-a îmbunătățit foarte mult. Costumele și machiajul au devenit mai profesioniste. Când compari
situația de acum 20 de ani cu cea de acum, poți vedea că există o
mare îmbunătățire și foarte mult profesionalism. Și uneori există
structuri noi, idei noi. Orice merge. Baza e aceeași – trebuie să poți
sta nemișcat pentru o perioadă de timp – dar în ceea ce privește
designul, totul e permis. Poți merge oriunde te duce imaginația ta
de creator de statui vivante. Este o lume imensă pentru creativitate
când faci o statuie vivantă, nu mai trebuie imitată statuia reală.
Statuile s-au dezvoltat foarte mult. Nu mai există limite.
1
Statuie inspirată din celebra cădere a turnurilor gemene din New
York, imortalizată într-o fotografie
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- Care este rolul acestor artiști în ansamblul teatrului
stradal?
Greu de răspuns la această întrebare. Acum, statuia vivantă
a devenit o parte obișnuită a teatrului stradal. Nu mai e o excepție.
Le poți vedea peste tot, nu numai în Arnhem. Le poți vedea în
Amsterdam și în alte orașe din Olanda. Apoi în Bruxelles, în Berlin, în toate orașele principale din Europa, organizate în festivaluri
sau de către oameni care încearcă să strângă bani. Apropo, asta-i
altă poveste. Uneori în Piața Dam, în centrul Amsterdamului, poți
să vezi statui vivante, care nu sunt chiar statui vivante, sunt doar
oameni care poartă un costum și încearcă să strângă bani. Aceștia
nu sunt profesioniști, ci un fel de cerșetori moderni. Și e o rușine
pentru statuile vivante, așa cum le știm acum. Nu e bine pentru
imaginea statuilor vivante că acești oameni folosesc acest discurs
drept instrument pentru a cerși bani. Își pun doar o haină, o piesă
vestimentară și stau acolo. Nu au tehnică și nu sunt profesioniști.
Sunt amatori și designul lor, tehnica și motivul pentru care stau
acolo nu este bun și fac o imagine proastă părții profesioniste a
grupului de statui vivante. Nu le-o poți interzice, însă e păcat că
sunt acolo. Dar statuile care sunt în festivaluri sau acolo unde se
plătește pentru ele au o calitatea foarte bună.
- Referitor la profesioniști. Care ar fi părerea dumneavoastră
despre o organizație a creatorilor de statui vivante?
Care ar fi scopul unei astfel de organizații?
- Spre exemplu, de a pune pe hârtie clarificări în ceea ce
privește statuia vivantă. O definiție teoretică referitoare la costume,
la tehnică, etc.
Dacă ar contribui la profesionalismul artiștilor și dacă ar
îmbunătăți calitatea acestei discipline, atunci ar fi o idee bună.
Dar întrebarea este dacă se poate îmbunătăți profesionalismul
printr-o organizație. După cum am spus deja, festivalul din Arnhem a fost un instrument perfect pentru asta și la fel ar funcționa
și în București. Cu fiecare an în care organizați acest festival, calitatea statuilor vivante se îmbunătățește. Pentru că organizând
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festivalul inspirați actorii de la Masca, dar și pe alți oameni, să
creeze noi statui. Organizând un festival, și am văzut asta în Arnhem, contribuim la o mai bună calitate și mai mult profesionalism
în domeniu. Festivalul este deja un instrument foarte bun pentru
a atinge scopul acesta. Nu știu dacă o organizație ar îmbunătăți
asta și mai mult. Se poate. Dacă o organizație precum ai sugerat ar
contribui la o calitate mai bună și mai mult profesionalism, de ce
nu? Atunci ar trebui să încercăm să o facem. Dar ar fi foarte dificil,
pentru că ar trebui să ajungem la fiecare statuie în parte, ar trebui
să devină membri. Și ar fi dificil să spui ca organizație că o statuie
vivantă e bună și că alta e proastă. Pentru că ar trebui să judeci
calitatea... Dar asta nu e chiar o problemă, ar putea fi o problemă
în cele din urmă. Nu sunt chiar sigur. Dar scopul ar trebui să fie
îmbunătățirea calității și profesionalismului în general.
- Credeți că ar trebui să existe un interes pentru o definire
teoretică a statuii vivante? Am observat că există o lipsă a scrierilor
în legătură cu acest subiect.
Știu că există o carte scrisă de una dintre statuile vivante în 2004, dar este singura de care știm. Deci, aveți dreptate. Nu
există aproape nicio scriere despre domeniul statuii vivante. Ar fi
bine, probabl, să avem o carte despre asta, despre partea științifică
și teoretică a acestui domeniu. Ideea mea este că (și probabil de
aceea și Teatrul Masca a organizat acest festival) statuia vivantă
este strâns conectată cu mima ca formă de artă. Mima înseamnă mișcare și statuile în general înseamnă nemișcare. Linia dintre cei care se mișcă și cei care nu se mișcă e foarte subțire. Sunt
foarte aproape unii de ceilalți și probabil din această cauză Teatrul Masca a luat inițiativa de a crea acest festival. Pentru că arta
nemișcării este mult mai dificilă decât arta mișcării, cum am putea defini mima. Este precum în cazul lui Picasso sau Van Gogh.
Înainte să poți inova o formă de artă, trebuie să o stăpânești și în
forma ei clasică. Van Gogh și Picasso puteau picta în stil clasic și
pentru că puteau tehnic să facă asta, au putut fi și impresioniști,
cum a fost Van Gogh, sau cubiști, cum a fost Picasso. Același lucru se întâmplă și cu statuile vivante. Statuile vivante trebuie să
știe să se miște ca mimii, trebuie să știe cum să se miște pentru
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a putea sta nemișcate.
- Mi-ați vorbit deja puțin despre inițativa Teatrului Masca
de organiza un festival internațional de statui vivante. Ați mai avea
ceva de adăugat?
Am fost invitat la festival la ultimele 5 ediții. Am privit din
diferite unghiuri festivalul. M-am uitat și la organizare, fiind la
rândul meu organizator de festival, și cred că Teatrul Masca face o
treabă foarte bună. Prima dată când am fost acolo, festivalul a fost
în Parcul Herăstrău, care este foarte frumos. Îmi place de asemenea faptul că Teatrul Masca a luat inițiativa aceasta și că au invitat
statui vivante din străinătate, astfel încât pot învăța unii de la alții,
cei de la Masca pot vedea cum fac artiștii din alte țări și invers.
Cred că este o colaborare frumoasă, ca o platformă creată de Teatrul Masca pentru a face schimb de idei și informații între statuile
Masca și statuile vivante din străinătate. În afară de asta, există un
public foarte numeros în București. La un moment dat este chiar
aglomerat. Înțeleg de ce în ultimii ani festivalul a fost mutat și în
alte parcuri și că a fost o cerere ca Teatrul Masca să meargă și în alte
locuri și spre periferia Bucureștiului. În ceea ce privește așezarea,
mi-a plăcut mai mult Parcul Herăstrau, dar în alte parcuri este un
public diferit. Oameni obișnuiți, care se plimbă în cartierul lor, în
parcul lor și văd această nouă formă de artă a statuii vivante. Parcul Crângași aduce laolaltă forma de artă a statuii vivante și oamenii din acea zonă. Este vorba de oameni obișnuiți, nu de societatea
înaltă, oameni ca tine și ca mine vin acolo și se bucură de această
formă de artă. Și mereu mi-a plăcut ca arta să fie pentru toată lumea. Statuile vivante sunt pentru tineri și vârstnici, dar și pentru
bogați și săraci deopotrivă. Pentru că îți stimulează imaginația.
Oricine este atins de acest fenomen. Este o formă de artă foarte
democratică.
- Și cred că este o formă de artă care vine către spectator, nu
așteaptă să vină el către ea, ca în cazul spectacolelor de interior.
Da. Are un prag jos. Nu există bariere și în special nu există bariere lingvistice. Mima și statuile vivante au asta în comun.

52

Și asta e foarte important.
- Care sunt diferențele dintre Festivalul mondial de statui
vivante din Arnhem și Festivalul internațional de statui vivante din
București?
Diferența principală e că la București jumătate din program
este făcut de Teatrul Masca. În Arnhem nu avem propriile noastre
producții. Dar în ceea ce privește participanții internaționali, sunt
cei care vin și în Arnhem. Pentru că de multe ori l-am ajutat pe
Mihai Mălaimare și i-am dat numele celor pe care ar trebui să-i
invite. Deci partea internațională a festivalului este aceeași ca aici
în Arnhem. Dar diferă faptul că este organizat de o companie de
teatru. Pentru că noi suntem o companie care există numai pentru acest motiv, de a organiza festivalul. Din punct de vedere al
calității sunt comparabile. Altă diferență este aceea că Bucureștiul
este mult mai mare decât Arnhem. Când punem statuile noastre
vivante în orașul Arnhem, toată lumea le vede. București este atât
de mare că atunci când pui statui vivante într-un parc nu știu câți
oameni din București încât vin să vadă festivalul de statui vivante. Sunt 145 000 de oameni care locuiesc în Arnhem și cred că
mai mult de 100 000 de oameni vin să privească statuile. Deci cel
puțin 70% din Arnhem vine la festival. Mulți vin și din alte orașe.
200 000 de oameni vin în fiecare an la festival. București are aproximativ 2 milioane de oameni în evidență, de aproximativ 15 ori
mai mult decât Arnhem. Sunt foarte mulți oameni care vin și la
festivalul din București, dar nu 200 000 și dacă vorbim din punct
de vedere relativ, 1% din oamenii din București vin la festival, iar
în Arnhem 70%. Asta nu e o problemă, este un fapt, pentru că m-ai
întrebat despre diferențe. Nu cred că în București acesta este festivalul principal, pentru că în București se întâmplă atâtea.
- Nu cred că există un eveniment principal pentru că sunt
atâtea încât nu putem spune care este cel principal.
Da. Locuiesc în Amsterdam și acolo sunt cel puțin două
festivaluri pe săptămână și uneori nici nu știi că există un festival.
Cred că e la fel și în București. Sunteți unul dintre sutele de fes-
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tivaluri. Dar Arnhem este așa de mic încât face ca evenimentele
noastre să pară destul de mari și este unul dintre principalele evenimente care se petrec în Arnhem de-a lungul întregului an, deci
suntem foarte importanți din cauza asta.
- Așadar, este un privilegiu să organizezi un festival mare
într-un oraș mic.
Sigur. Sunt managerul unui teatru într-un oraș foarte mic,
cu doar 40 000 de locuitori și teatrul meu este foarte important
în acest oraș foarte mic pentru că acolo nu există aproape nicio
organizație culturală. Nu există competiție. Cred că ar fi foarte
dificil să creați un festival de statui vivante prin care să atrageți
atenția tuturor oamenilor care locuiesc în București. Ar trebui să
îl faceți pe strada principală cu magazine. Strada aceea foarte șic
unde sunt magazine frumoase. Ar intra mai mulți oameni în contact cu festivalul. Acum ei trebuie să vină în parc. Deci pentru a
coborî și mai tare pragul despre care vorbeam, statuile vivante ar
trebui să fie pe Calea Victoriei. Nu e un parc, dar este o posibilitate. Nu e un sfat, ci o sugestie. Ar atrage mai mulți oameni, iar
când veți atrage atenția magazinelor și băncilor va fi posibil să fiți
sponsorizați de către acestea. E o posibilitate și de a strânge bani
de la principalii stakeholderi.
- A adus profit această strategie magazinelor implicate?
Sigur. Principalul motiv pentru care am creat acest eveniment a
fost să promovez centrul orașului Arnhem, ca manager al Arnhem
Promotion. După cum ai spus și tu, jumătate din cei 200 000 de
oameni care vin de la festival nu sunt din Arnhem. Pentru unii
dintre ei a fost prima dată când au trebuit să vină în Arnhem. Și pe
lângă faptul că văd statuile vivante, văd și magazine frumoase. A
fost un efect pozitiv pentru ansamblul de magazine. Și prin atenția
presei - e incredibil câte fotografii se fac în timpul festivalului - și
prin pozele care sunt acum în toate revistele în Olanda, sub care
mereu e un titlu „centrul orașului Arnhem”. E o promovare bună a
orașului. Nu vreau să exagerez sau să mă laud.
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- Deci, revenind la diferențe. Ce părere aveți despre cele două
viziuni de a crea statuia vivantă – cea a Teatrului Masca și cea a
artiștilor internaționali?
Cred că punctul de plecare este diferit. La creațiile Masca este vizibil faptul că s-au dezvoltat și din mimă. Creațiile
internaționale sunt mai puțin conectate cu acest background. Statuile vivante ale Teatrului Masca au mai multă mișcare, mai multă
poveste și muzică. Sunt de fapt multidisciplinare. Se împletesc cu
teatrul cu text uneori, cu povestea, cu muzică și cu mișcarea. În
general, participanții internaționali stau nemișcați, de-abia există
mișcare, muzică și deloc text. Cred că asta este diferența principală. Iar statuia vivantă a Teatrului Masca conține mai mulți membri. Cele internaționale sunt mai mult individuale. Probabil e și o
chestiune de bani. Dacă un organizator de festival vrea să aducă o
statuie vivantă formată din 10 oameni asta înseamnă 10 bilete de
avion, de 10 ori mai multe costuri pentru cazare. Cred că în cazul
aceasta e mai bine să fie statui individuale. Din punct de vedere
financiar, e mai bine.
un interviu de Alexandra Pascu
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FESTIVALURI
Cristina Enescu
Festivalul mondial al
statuilor vivante
de la Arnhem:
Creativitate nelimitată
„Am fost fotografiat de peste un milion de ori și totuși nimeni
nu mă recunoaște pe stradă. Munca mea necesită o condiție fizică
atât de bună încât am început să particip la maratoane ca să mă
mențin în formă. Practic Bikhram Yoga pentru focus și flexibilitate;
cu toate astea, încă mă lupt cu aspectele mentale ale acestei activități.
Am văzut femei care mi-au arătat părțile lor intime și bărbați care
au aruncat țigări aprinse spre mine, și totuși nu am mișcat niciodată
vreun mușchi.” (...) „Sunt o inspirație pentru unii și un motiv de râs
pentru alții. Am făcut copii să plângă și femei să țipe. Am fost martor
la lucruri care încă îmi bântuie nopțile, dar și la momente care îmi
încălzesc inima.” („Still Standing. Stories from a Las Vegas Living
Statue”, Dan R. Clark).
Așa cum remarca actorul Dan R. Clark, chiar și pentru cei
mai bine antrenați artiști, arta creării și a interpretării statuilor
vivante este o provocare enormă din punct de vedere fizic și creativ, iar disciplina mentală necesară e de invidiat chiar și de către yoghini. Pentru cei mai buni dintre acești performeri, anual se
organizează la Arnhem (Olanda) Festivalul mondial al statuilor
vivante, care include și Campionatul mondial de statui vivante.
Machiaje, costume și recuzită „larger than life” (cum se spune în
limba engleză despre ceva cu adevărat impresionant și expresiv,
într-un fel chiar mai măreț decât realitatea), imaginație și multă,
enormă răbdare, ridicată la rang de artă și poveste. Statuile vivante fascinează poate tocmai pentru că manifestă lucruri care nouă
ne lipsesc tot mai mult: timp, răbdare, atenție, expresivitate prin
toate detaliile.
Pictură corporală, travesti, decoruri și costume flamboaiante, extravagante – creativitatea nu are limite. Campionatul
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mondial de statui vivante de la Arnhem este cea mai mare provocare pentru artiștii din domeniu și un eveniment extraordinar
de colorat, creativ, surprinzător și complet gratuit pentru public.
Câștigătorii sunt aleși atât de către un juriu specializat cât și de public. An de an, aici se prezintă și se ridică standardele de calitate și
așteptările pentru acest tip de performance stradal, la care participă unii dintre cei mai buni astfel de artiști din toată lumea. „Exponatele” sunt așezate de-a lungul mai multor străzi. Le sunt permise
mici și rare mișcări, precum și compoziții din mai multe personaje
și elemente de decor. Uneori, statuile se „trezesc” pentru câteva
momente și execută mici acțiuni amuzante sau surprinzătoare, declicul fiind provocat de sunetul monedelor aruncate de public în
cutiile pentru colectă. Machiaje faciale și corporale foarte bine realizate, costume minuțios croite și decorate, accesorii și decoruri
din cele mai fanteziste – toate laolaltă creează povești fascinante, spuse fără niciun cuvânt și cu extrem de puțină mișcare. Expresivitate și creativitate fără limite, foarte multă răbdare, culori,
forme și texturi neașteptate, sânge rece și liniște, povești spuse în
nemișcare într-o lume agitată și mereu pe fugă.
Încă de la început, festivalul a avut un enorm succes de public, anul acesta el ajungând la a XII-a ediție. Pe 30 septembrie
2017 va avea loc Premiera festivalului, premergătoare Campionatului Mondial de statui vivante organizat a doua zi, pe 1 octombrie. La campionat participă anul acesta peste 100 de copii, 40 de
amatori și 60 de profesioniști selecționați de la diferite festivaluri
mai mici din Olanda și alte țări. Spectacolele vor putea fi admirate de-a lungul mai multor străzi ce unesc șase piețe din Arnhem,
zona devenind astfel o hartă imaginară, foarte vie, a acestei arte
extravagante, misterioase și pline de imaginație.
Inițial, evenimentul coagula doar artiști din Olanda și
Belgia, dar în 2005 competiția a devenit internațională. Din 2010,
organizatorii au adăugat un „preludiu” impresionant la calendarul evenimentelor din festival, anume Statues by Night (Noaptea
statuilor), un spectacol impresionant de lumini, culoare și sunet
care are loc în seara premergătoare Campionatului Mondial din
cadrul festivalului. Succesul evenimentului a crescut atât de mult
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încât, spun organizatorii, diferite alte municipalități din Olanda
și-au manifestat interesul pentru organizarea unor evenimente similare. Chiar mai mult, anul acesta se vor organiza două versiuni
ale Nopții statuilor, începând din 29 septembrie. Artiști, coruri și
orchestre locale vor contribui la realizarea unui număr mare de
statui vivante care vor anima orașul.
The World Living Statues Festival include trei categorii:
profesioniști, copii și amatori. Fiecare secțiune are un juriu format din profesioniști ai artelor spectacolului, vizuale și stradale,
iar criteriile de jurizare sunt tematica, măiestria costumelor și a
picturilor corporale, estetica și caracterul de entertainment al
spectacolelor de statui vivante care concurează. În 2015 festivalul
a întâmpinat aproximativ un sfert de milion de vizitatori cu statui
vivante din peste 20 de țări, fiecare spunând povești care se descoperă cu răbdare, atenție și imaginație.
Festivaluri de statui vivante există în mai multe colțuri de
lume (Belgia, Honduras, Caraibe, Ungaria, Rusia, Portugalia, Israel, Statele Unite etc. Un eveniment special este cel din România
– Festivalul internațional de statui vivante organizat de Teatrul
Masca și ajuns anul acesta la cea de a VII-a ediție. Însă Olanda
creează constant un număr semnificativ de astfel de artiști, mulți
dintre ei numărându-se printre cei mai buni din lume. Patru dintre ei se numără printre campionii mondiali la acest Campionat,
motiv pentru care, în 2017, în fiecare din cele șase piețe în care vor
avea loc spectacole cu statui vivante se va afla câte un invitat special din Olanda. Într-una dintre piețe organizatorii anunță că un
spectacol va recrea „bătălia de la Arnhem”, iar în altele vor avea loc
un „spectacol de imagini”, în cuvintele organizatorilor, centrat în
jurul unui clopot de biserică, sau spectacole nonverbale la granița
subtilă dintre imaginație și realitate. Alte evenimente din festival
includ Museum Without Borders (Muzeul fără granițe) cu numeroase creații de iluzii vizuale și 3D, Museum of Yesteryear (Muzeul
anului de ieri) cu numeroase imagini istorice plasate într-un cadru
de muzeu real, tururi ghidate ale festivalului, precum și un spectacol dedicat Imaginilor corpului (Body Images).
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Una dintre vedetele festivalului, care este actualmente și
directorul său artistic, este germanul John Eicke (JOHNman).
El este deocamdată singurul dublu câștigător al acestui festival:
în 2010 cu Candyman, un mini-show de 20 de minute cu multe
gaguri și bomboane, extrem de popular, și în 2013 cu Blanko, un
”concept purist”, în cuvintele artistului: personajul său, complet
vopsit în alb, este pictat progresiv de persoane din public, ceea ce
creează un happening extrem de creativ, interactiv și cu rezultat
imprevizibil. Eicke vorbește despre diferența dintre statuile vivante (imobile) și păpușile vivante, pe care el le interpretează, similare
mai degrabă manechinelor din vitrine, care au anumite mișcări
stereotipizate, spunând că el creează mai degrabă păpuși vivante.
„Ce face artistul dacă îl apucă strănutul sau o mâncărime? Nicio
problemă, cât timp <accidentul> e integrat în rolul personajului
interpretat”, spune el. John Eicke vizitează de-a lungul anului numeroase festivaluri de acest fel din lume.
Dincolo de creativitatea artistică și de fascinația pe care
statuile vivante o exercită asupra publicului de toate vârstele,
această abundență de statui vii este o ocazie unică pentru cei care
realizează portrete umane și au nevoie de modele și pentru fotografi, căci statuile stau în cele mai ofertante și pitorești posturi. Pe
site-ul WLS (www.worldlivingstatues.nl) puteți admira fotografii
și filmări cu unele dintre cele mai interesante concepte de statui
vivante din cadrul festivalului.
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STRADA CA O SCENĂ
Cristinel Dadal
Pledoarie pentru cioburi
de oglindă

Știți cum interpretează un surdo-mut melodia ,,M-am născut în România”? Se lovește cu pumnii în cap. Există diferite forme de comunicare, adaptabile fiecărei situații, oricărei potențiale
relații dintre emițător și receptor. Fiecare formă de comunicare,
însă, se supune sau trebuie să se supună unei anumite gramatici
și de felul în care comunicarea respectă cu strictețe gramatica pe
care și-a asumat-o, precum și de validitatea în sine a respectivului
set de reguli, depinde eficiența actului de comunicare.
Fiecare formă de artă este o gramatică a comunicării eficiente, de la modul în care sculptura sau pictura, bunăoară, se supun
canoanelor clasice ale esteticii vizuale, la modul în care muzica
se supune legilor armoniei, legi pe care le poate reinterpreta sau
îmblânzi dar niciodată abroga fără a pierde capacitatea de a comunica, până la specificul literaturii de a se reinventa stilistic, de
a propune noi cuvinte și a redescoperi altele uitate, renăscând cu
limbajul și metalimbajul fiecărei generații.
Teatrul nu numai că nu face notă discordantă ci, pentru că
se folosește de mai multe limbaje de sine stătătoare – imaginea,
cuvântul, dansul, muzica, gestul, arhitectura, pictura etc. – se constituie într-unul dintre cele mai complexe moduri de comunicare
pe care omenirea le-a propus în patrimoniul culturii universale.
Mergând mai departe, dintre toate avatarurile pe care teatrul modern și le-a asumat, statuia vivantă trebuie să fie afirmată
ca una dintre formele cele mai concentrate de exprimare teatrală.
Și aceasta pentru că statuia este singura formă de teatru capabilă să
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reinterpreteze orice mare text al literaturii universale și să îl redea
într-o formă concentrată, fără însă a pierde în acest proces absolut
nimic din bogăția textului original ba, am putea spune... dimpotrivă! Primul exemplu care îmi vine în minte face referire la spectacolul Romeo și Julieta care a fost jucat pe scena Teatrului Masca.
Am avut ocazia să urmăresc spectatorii ieșind de la mai multe din
reprezentațiile acestui spectacol. Am observat difierite reacții,
de la fiorul în fața unui altfel pentru care erau sau nu pregătiți la
neliniștea dulce acrișoară ce se așterne atunci când realizezi că ai
citit de zeci de ori o poveste, dar niciodată nu ai cuprins-o cu adevărat. Dar ceea ce vreau să spun este că NICIODATĂ nu am auzit
vreun spectator să spună că nu a înțeles nemuritoarea poveste a
marelui William din ceea ce a văzut pe scenă.
Statuia vivantă posedă două uluitoare atuuri față de orice
altă formă de exprimare teatrală: Primul dintre acestea este concentrarea. Statuia este capabilă să redea într-o formă accesibilă ca
expresie, dar mai ales ca timp creații definitorii, niciodată definitive, din patrimoniul teatrului universal. Ce altă formă de teatru
poate propune un Hamlet în cinci minute? Ce altă formă de spectacol de teatru poate propune o poveste ce va fi accesată în câteva momente, de către un public care altminteri cu greu sau poate
niciodată și-ar găsi timp să fie spectator într-o sală convențională
pentru o oră și jumătate sau mai mult?
Andreas Feininger spune – vorbind despre fotografie – că
trebuie făcut următorul experiment pentru a verifica valoarea unei
poze. Să îți imaginezi că trebuie să îi explici subiectul fotografiei
tale unui surdo-mut. Dacă reușești să îl faci pe acesta să înțeleagă
ce ai surprins în cadrul tău, atunci ai eșuat pentru că este vorba de
un subiect literar care poate fi exprimat, chiar și dincolo de cuvinte. În schimb, dacă oricât ai încerca nu vei reuși niciodată să îi
explici despre ce este vorba, atunci ai câștigat o fotografie.
Pornind de la cele de mai sus, afirm că în același mod poate fi privit un spectacol de statui vivante, ca o formă de artă ce
atinge inefabilul și chiar că, poate, tocmai în măsura în care îl atinge își afirmă propria valoare artistică și modul mai mult sau mai
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puțin profesionist în care a fost pregătit. Un spectacol profesionist incluzând una sau mai multe statui vivante este acela al cărui
spectator se împărtășește din imensa putere de dăruire pe care o
are statuia, asistând la spectacol, dar se regăsește apoi în incapacitatea uimitoare de a putea să îl facă pe altul, care nu a fost de față,
să înțeleagă un fenomen la care nu a asistat. Pentru că și acesta
este unul dintre elementele ce nu trebuie trecute cu vederea. Un
spectacol clasic de teatru poate fi văzut din sală sau poate fi văzut
în fața televizorului pe un suport înregistrat. Ceea ce este valabil în
cazul acestuia este și în cazul statuii vivante: reprezentația teatrală
este un moment ireductibil și irepetabil. Actul teatral nu poate fi
trăit în deplinătatea potențelor decât acolo unde și când se petrece.
Numai în momentul în care spectatorul este față în față
cu statuia, cu textura redată de machiaj și de costum, cu muzica
ce însoțește reprezentația, cu mișcarea ce poate fi văzută din 365
de grade cu tot atâtea nuanțe, căldura, sudoarea de pe trupul actorului, amalgamul halucinant de statuar cu uman, îmbrățișarea
difuză sau explicită de mici elemente care fac trecerea de la piatră
sau lut la carne și înapoi la materia aparent inertă, toate acestea
fac din statuia vivantă forma supremă de întâlnire așa cum o concepem noi în teatru. Poate de aceea statuia vivantă este una dintre
formele de teatru în general și teatru de stradă în particular care
își câștigă spectatorii, nu îi cerșește. Statuia, cu amestecul ei tulburător de piatră vie și materie nefiresc mișcătoare, își cheamă spectatorii la piedestalul său și îi îmbrățișează, îi subjugă cu farmecul
ei. Ca arhetip, statuia vie are ceva din fascinația îngerului. Ambele
sunt concepte duale, aparținând în același timp de două tărâmuri,
nefirești, purtând în sine atât potența grotescului, cât și pe cea a
sublimului și întâlnirea cu oricare dintre cele două arhetipuri nu
poate fi decât cutremurătoare.
Cel de-al doilea punct prin care statuia vivantă se
diferențiază, poate fi denumit cu același termen - concentrare însă face referire la incredibila putere a statuii de a reduce totul la
esențial. Acum vreo două mii și ceva de ani, grecii au adus teatrului, și prin aceasta esteticii, un lucru colosal, a cărui importanță
se poate că nici nu au băgat-o de seamă la vremea respectivă. Sce-
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na lor de teatru devenea din ce în ce mai neîncăpătoare pentru
diferitele elemente de recuzită și decor pe care le postau pentru
încadrarea și întregirea poveștii. Care de luptă, tronuri, ziduri de
temple, colțuri de pajiște sau de Olimp, toate acestea menite să
creeze fast și prestanță începeau să își găsească din ce în ce mai
greu loc în spațiile de joc. Și atunci, într-un moment de sublimă
inspirație, un oarecare – i-am spune astăzi scenograf – a avut o
idee genială. Nu este nevoie ca pe scenă să apară întreaga căruță, a
îndrăznit să susțină, ci este de ajuns ca în fața spectatorilor să apară un simplu element din aceasta, o roată sau o bucată de osie și un
jug, pentru ca toți privitorii să înțeleagă că acolo este, altminteri, o
căruță. Pentru ca iluzia să funcționeze este de ajuns să aducem în
fața spectatorilor un simplu element care să le dea ideea de căruță.
Acesta a fost primul pas spre reducție la esențial în teatru și, încetul cu încetul, scena a încetat să fie un aparat complex și greoi, și
a devenit un spațiu viu, ocupat doar de elemente esențiale pentru
povestea pe care actorii aveau acum o libertate mult mai mare de
a o relata. Dar ceea ce este mult mai important, a fost prima formă de manifestare a unui principiu care va deveni fundamental în
estetica generală, cu aplicații în absolut orice formă de artă, de la
pictură la dans și arhitectură: dintr-o întreagă scenă se ia un singur
element necesar recompunerii imaginii în mintea privitorului.
Pare ceva elementar, dar un consumator de artă trebuie
să cuprindă complexitatea acestui principiu, să înțeleagă cum în
virtutea lui filmul poate reda în 24 de frame-uri ce alcătuiesc o secundă un fior descriptibil în 1000 de cuvinte sau poate în niciunul,
cum arhitectura poate crea în 2 ogive și un fragment de coloană
iluzii cărora spațialitatea li se supune cuminte, cum un actor mare
poate cuprinde în jumătate de zâmbet și un tremur fin al mâinii
stângi, o viață de om.
Întorcându-ne la subiect, dacă episodul amintit a reprezentat începutul drumului de reducție la esențial în teatru, ei bine
teatrul de gest și mai ales în forma sa de grație – statuia vivantă –
reprezintă punctul culminant al acestui drum.
În această ordine de idei, se poate acum înțelege pe de-
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plin ideea propusă mai sus și anume că un actor antrenat în stăpânirea la perfecție a propriului trup și a mijloacelor acestuia
de expresie, îi poate povesti în cinci minute unui spectator conflictul din Hamlet. Și aceasta pentru că statuia vivantă, ca tehnică
de exprimare, îi permite să transmită ceea ce este esențial. Fiecare
gest, fiecare grimasă ori colț de zâmbet, fiecare picătură de sudoare traversându-i fața ca o linie a vieții, fiecare centimetru de spațiu
pe care îl străbate în mod calculat statuia cu un deget, cu încheietura mânii sau cu un umăr, cea mai mică reacție, toate poartă în ele
pecetea conștientului și, prin aceasta, au potența de a reda esențe.
De fapt, de aici vine totul, de la faptul că tot ceea ce face statuia
vivantă este calculat și conștient. În spectacolul statuii vivante nu
este loc de întâmplător.
Și mai este un lucru minunat despre care se cade să amintesc. În mod paradoxal, deși statuia renunță la valențele interpretabile ale cuvântului și reduce până și cel mai mic gest la esențialul
semnificativ, acest semnificativ nu rămâne zgârcit. În fiecare detaliu se ascunde o bogăție incredibilă de sensuri. Statuia este ca o
oglindă spartă. Puneți o păpușă sau un clovn în fața unei oglinzi.
Avem o singură reflecție, o singură poveste. Apoi lăsați subiectul
în același loc și spargeți oglinda. Ce vom găsi acum reflectat în
cioburile ei? Desigur, același unic personaj. Dar în câte zeci de expresii, după modul în care fiecare ciob o surprinde? Păpușa va fi
într-un ciob doar un ochi murdar și o bucată de obraz, în altul o
creatură hidoasă, în altul un animal simpatic, în altul o textură de
pânză colorată, și tot așa. Aceasta este revelația dementă a oglinzii sparte. Același subiect inițial într-o mie de nuanțe. Ei bine, revenind, în mod paradoxal, fiecare gest al statuii, deși personajul
asumat de statuie rămâne consecvent din primul până în ultimul
moment al reprezentației, poartă în sine latente o mie de povești.
Și, din acest motiv, trecând de primul nivel de înțelegere,
al aparenței exterioare și mergând mai adânc, putem spune că statuia vivantă nu livrează o poveste gata făcută spectatorului. Ea nu
aduce în fața publicului ceea ce am putea numi o poveste închisă, ci
ea, statuia, se transformă într-o fereastră prin care spectatorul este
invitat să privească și să își creeze propria poveste.
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Ce poate fi mai tulburător decât acestea? Să îi povestești
cuiva Hamlet folosindu-te în actul comunicării numai de gest și
mișcare, acel cineva să înțeleagă mesajul dar, dincolo de aceasta,
să trăiască în cele câteva minute de reprezentație o mie și una de
alte povești pe care statuia reușește să le trezească în el?
Dacă tot am plecat de la greci, consider că statuia vivantă nu îi descrie povestea spectatorului, ca o instanță superioară ce
dictează, ci îl asistă pe cel care privește, astfel încât acesta să regăsească, de fapt, în sine povestea pe care habar nu avea că o știe.
Așa cum îi este specific oricărui act artistic, și statuii vivante îi este sortit în aceeași măsură sublimul, pe cât îi este și eșecul.
Spectacolul unei statui vivante poate fi magistral sau lamentabil,
după măsura în care tehnica, regia și pregătirea momentului sunt
descrise de performanță sau de amatorism. Sub acest aspect, statuia încă mai are de suferit ca imagine de pe urma asocierii cu diferite acte pseudoartistice pe care nu le vom putea niciodată elimina
din peisaj.
Personal, consider că promovând producții cu adevărat
valoroase din punct de vedere artistic, gustul spectatorului se poate cizela și rafina. În cele din urmă, din ce în ce mai educat, spectatorul va fi cel care va tria, făcând diferența între statuia prezentată
ca formă de divertisment facil și statuia ca formă complexă de exprimare teatrală.
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Arhiva MASCA
Înger alb, 2013 / foto: Claudiu NH
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MARTIE 2017

MASCA, FILE DE POVESTE
Marina Roman
Teatrul MASCA - o perspectivă
inovatoare asupra reificării

Vi s-a întâmplat vreodată să auziţi vorbindu-se într-o
limbă pe care nu o cunoaşteţi, să aveţi impresia că prindeţi sensul cuvintelor şi să constataţi că, da!, chiar aţi înţeles? Da, chiar
este posibil! Apelăm la dragul nostru Ferdinand de Saussure şi ne
imaginăm că, dacă pentru acelaşi semnificat fiecare limbă are un
alt semnificant, fiecare cu energia, cu vibraţia lui proprie, semnificatul ar trebui să aibă, în toate limbile, aceeaşi energie, aceeaşi vibraţie. Aşadar, dacă am avea capacitatea de a pătrunde dincolo de
coaja lucrurilor care ne înconjoară, capacitatea de a simţi esenţa,
am prinde cu uşurinţă sensul. Ceea ce statuile vivante ale Teatrului
Masca fac este tocmai să spargă coaja poveştilor, să le preia şi să le
transmită spectatorilor vibraţia, suflul metafizic, pentru ca spectatorul să le poată identifica.
Nemişcarea, un ocean de gesturi posibile
„Strigătul lui Edvard Munch a însemnat enorm pentru
mine, m-a urmărit din prima clipă în care l-am văzut, aşa cum a
făcut-o şi o face în continuare Scribul. Strigătul locuitorilor Veronei, strigătul celor doi îndrăgostiţi sortiţi pieirii de către o lume
nesimţitoare şi incapabilă să vibreze la frumos, strigătul mut al lui
Lorenzo, strigătul unei planete care îşi plimbă durerea prin infinitul Cosmosului ca pe un mesaj codificat se regăsesc în tulburătoarea imagine a pictorului, iar eu am încercat să îl propun spectacolului, multiplicat prin prezenţa Corului.” – mărturisea Mihai
Mălaimare, autorul unui spectacol Shakespeare fabulos: Romeo şi
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Julieta, montat în tehnica statuilor vivante. Am fost la repetiţii şi
am văzut cum matematica şi geometria dau formă personajelor,
am urmărit, cu bucuroasă uimire, două reprezentaţii, iar cronicii
pe care am scris-o i-am dat titlul Shakespeare altfel sau despre puterea nerostitelor cuvinte. Pentru că nerostitele cuvinte alcătuiesc
armătura interioară a spectacolelor marca Teatrul Masca. Empatie. Emoţie. Catharsis. Povestea se scrie în faţa noastră, a spectatorilor, cu trupurile actorilor. Actori a căror disponibilitate de mişcare este incredibilă, actori pe care Mălaimare i-a învăţat că întreg
potenţialul se află, însă, în… nemişcare: „Nemişcarea este spaţiul
în care se găsesc toate gesturile posibile, toţi vectorii de direcţie,
toate mişcările imaginabile. Este aproape de dimensiunea cosmosului, nemărginirea nemişcării este imposibil de determinat, iar
munca actorului, decizia lui de a alege din acest incomensurabil
ocean gestul necesar, firesc şi semnificativ, constituie expresia colosală a artei sale. (…) Crearea iluziei nemişcării, pentru că despre
o iluzie este vorba, dezvoltă o stare cu totul specială în spectator,
îl face să se simtă dintr-odată transportat într-o altă lume, îl face
una cu spectacolul care se desfăşoară în faţa sa, îl predispune, cu
alte cuvinte, la catharsis: el se simte răpit lumii cotidiene şi, mai
mult, îşi concentrează toate forţele intelectuale şi emoţionale pentru a înţelege, pentru a simţi şi, în ultimă instanţă, pentru a crea
el însuşi. Căci lumea pe care o dezlănţuie un act creator nu mai
aparţine creatorului ci, deopotrivă, şi celui care receptează şi care
duce mai departe ideile artistului, dezvoltând în el însuşi un nou
spectacol.”
Alături de actori, din cor au făcut parte şi studenţii lui Mihai Mălaimare – acum şi ei deja actori, fiindcă premiera a avut
loc în primăvara anului 2014 –, iar performanţa lor este una excepţională, neegalată în lume: cu toţii, timp de 12 minute, rotindu-se imperceptibil pentru spectatorul fascinat de scena duelului
ce se petrece sub ochii lui, compun, în finalul mişcării, imaginea
Strigătului. Transformarea ce se petrece sub o aparentă nemişcare
surprinde şi tulbură. Şi chiar dacă, iată, vorbim aici despre performanţă tehnică, trebuie spus că aceasta este doar vehiculul – perfect
– pentru ceea ce Romeo şi Julieta aduce pentru minte, inimă şi suflet.
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în lut

Statuile trăiesc în marmură, trăiesc în bronz, trăiesc

Cred că în 2004 am văzut primul spectacol în tehnica living statues: Statuile, jucat în staţia de metrou Piaţa Unirii. Pentru
mine, o experienţă cu dublu impact: pe de o parte reprezentaţia
inedită, iar de cealaltă, publicul. M-a impresionat, în primul rând,
felul în care se mişcau şi se nemişcau actorii, poveştile spuse de statui şi încheiate în fresca intitulată Casa dei misteri – este 79 î.Hr,
anul în care erupe Vezuviul, iar oraşul Pompei îşi trăieşte ultimele
clipe în groază –, apoi costumele şi machiajul. În ceea ce priveşte
publicul, interesantă mi se pare transformarea călătorului în spectator: de la omul grăbit – ce pare concentrat numai la drumul pe
care îl are de făcut –, la clipa de curiozitate – învinsă uneori de neîncredere –, biruitoare, de cele mai multe ori… Mânat de curiozitate, călătorul uită de treburile care parcă nu-i dau pace, se apropie
şi… devine spectator! Acest proces pe care am încercat să îl descriu
pe repede-înainte este, la rându-i, fascinant. Bucureştenii ştiu că
Teatrul Masca n-a cucerit doar străzi şi parcuri, ci şi-a apropriat și
subteranele metroului – din câte ştiu a fost ideea regizoarei Anca
Florea –, transformându-le într-o scenă sui generis pentru sute şi
sute de reprezentaţii.
Una dintre lecţiile importante pentru cei care studiază
statuia vivantă este cea referitoare la costum şi machiaj, atât elemente de identificare, cât şi de semnalizare. Înainte de toate, statuia atrage privirile celor din jur prin costum şi machiaj. După ce
a localizat-o, spectatorul cunoaşte/recunoaşte personajul şi, abia
după ce aceste două momente vor fi fost marcate, povestea poate
începe. Despre costum şi machiaj, Mălaimare spune că sunt „un
fel de carte de vizită, purtătorul de cuvânt, deschizătorul de drum
al experienţei acesteia cât se poate de ciudate şi fermecătoare”.
Marmură – Eminescu şi Veronica Micle. Destin. 20 de minute de fantezie şi graţie desăvârşită. Bronz – Fior d’amor în Bucuresci. O plimbare prin Capitala interbelică. Personaje şi întâmplări
însoţite de muzica acelor ani nebuni: Jean Moscopol, Cristian
Vasile, Gion... Lut – Zidul. Despre iubire. Tăcere şi nemişcare.
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Un balet al statuilor vivante. Sunt trei spectacole pe care le-am
citat, cu maximă subiectivitate, pentru a marca structura materială a statuilor. Aceste trei paradigme, însă, conţin o multitudine
de titluri ale spectacolelor şi statuilor pe care Teatrul Masca le-a
adus şi continuă să le aducă în faţa publicului. Să nu uităm că, la
începutul verii (30 mai -5 iunie 2017) se va desfăşura în Bucureşti
cea de a VII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Statui Vivante. Şapte zile de festival vor deveni, ne promit organizatorii, „un
eveniment cultural fără precedent şi, cu siguranţă, deschizător de
perspective!”.
Om-obiect, o relaţie reversibilă
Un joc care a captat nu demult atenţia tinerilor din lumea
întreagă m-a făcut să mă întorc din nou şi din nou la statuile vivante ale Teatrului Masca: Mannequin Challenge. Transformarea
omului în obiect este într-adevăr spectaculoasă şi se constituie –
din antichitate până la tablourile vivante ale lumii medievale, de
la acea statuie vie care apărea în celebrul film din 1945 al lui Marcel Carné, Copiii Paradisului, şi până la abordarea profesionistă a
acestei modalităţi de expresie teatrală – într-un demers de explorare antropologică.
În teoria sa despre râs, Henri Bergson vorbea despre situaţia în care comicul survine ca urmare a rigidizării mecanice a unui
personaj care s-a împiedicat şi a căzut. Care, aşadar, a fost pentru
o clipă redus la condiţia de obiect. O întâmplare petrecută la una
dintre ediţiile festivalului mi-a schimbat perspectiva asupra acestei aserţiuni a celebrului scriitor şi filosof.
Mă oprisem să admir bronzul Beţivului, atitudinea actorului şi privirea lui fără scharf. Lângă mine, un băieţel de vreo
şase-şapte ani privea curios, pregătindu-se să atingă statuia.
Brusc, Beţivul a prins viaţă, iar mişcările lui omeneşti-neomeneşti l-au uimit pe puşti: era, în acelaşi timp, şi speriat, şi atras
irepresibil de ceea ce vedea. Şi am înţeles că personajul acestui
gen de expresie teatrală fascinează prin dubla sa substanţă: om
şi obiect. Supunându-se unui cod teatral strict, actorul reuşeş-
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te să poată juca această ciudată relaţie reversibilă: om-obiect.
Omul-obiect este, în acelaşi timp şi în egală măsură – de
aici sentimentul straniu pe care îl transmite statuia vivantă – şi
om, şi obiect… Este o categorie ontologică.
Aportul inovator al lui Mihai Mălaimare la evoluţia statuii
vivante este definitoriu. Colegii din ţările participante la cele şase
ediţii de până acum ale FISV, actori care construiesc statuia pe
imobilitate, apreciază faptul că actorii Teatrului Masca insistă să
lucreze pe mişcare: încremenesc pentru a face şi mai spectaculoasă trezirea. Iar ceea ce se întâmplă în faţa publicului este un discurs multidisciplinar, cu simbolistică pygmalionescă.
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CONTEXT
Oana Filip
gigi căciuleanu:
“am învățat nemișcarea”

Conferinţele Teatrului Naţional din Bucureşti l-au adus pe
scenă în luna mai pe coregraful, dansatorul şi artistul Gigi Căciuleanu. Tema conferinţei „L’om Gigi – Linii_ Trasee_Semne_Sensuri“ a fost legătura dintre dans şi coregrafie, dintre dans şi viaţă.
Într-un dialog cu directorul teatrului, Ion Caramitru, dar şi cu
publicul din sală, Gigi Căciuleanu a vorbit despre relaţia sa cu
Miriam Răducanu, cariera sa de dansator şi coregraf, dar şi despre
momentele care i-au definit viaţa.
În primul rând, ai crede că la o conferinţă se vorbeşte, nu
se dansează, însă nu şi la o conferinţă susţinută de Gigi Căciuleanu. El nu a transformat pur şi simplu fiecare literă într-un pas de
dans, ci a transpus spiritul cuvântului în mişcare. Într-o cămaşă şi
pantaloni negri, desculţ, a vorbit lucruri ce nu se spun şi a dansat
lucruri ce nu se dansează. „Scriem cum vorbim, vorbim cum gândim, gândim cum dansăm şi dansăm cum scriem“, acestea au fost
primele cuvinte rostite de coregraf pe scena Teatrului Naţional.
„Corpul se declină, mişcările se conjugă“, aceasta a fost deviza sub
care au fost purtate discuţiile şi dansate dansurile.
Lumea păsărilor măiastre şi a limbii-salcie japoneză
Artistul ne-a purtat printr-o călătorie în jurul lumii, aducându-ne dunele deşertului, dansatoarele de la Bollywood şi arşiţa
Africii în mijlocul Teatrului Naţional. Nici Europa nu a scăpat de
privirea critică a coregrafului, de la paşii de vals atât de austrieci
la mişcările dramatice specifice spaniolilor, toate ţările Europei au
fost reinterpretate între stereotip şi sensibilitate. Cu câteva ridicări de mână şi întinderi de picior, cu câteva cuvinte bine alese,
Căciuleanu îţi aduce în faţa ochilor toată splendoarea curţilor re-

78

gale poloneze sau tensiunea unui duel rusesc. Te invită să porneşti
alături de el în această analiză critică a istoriei şi a geografiei, surprinzându-te cu o perspectivă proaspătă, inovatoare, și totuşi atât
de familiară şi de simplă.
A urmat un alt moment de dans, în care muzica a fost sunetul naiului şi poezia lui Căciuleanu. „Nu vă daţi seama că florile,
minunatele voastre flori, poate, îmi sunt eczemă şi bubă“, aşa sună
poezia lui Căciuleanu. Ea a fost ca o linie, întâi metaforică, apoi
fizică, în momentul în care foile pe care a fost scrisă au fost întinse
pe jos şi integrate în dans, o linie pe care spectatorii o urmau ca pe
o cărare de aur într-o lume antică, mitică, populată de fantasme
contorsionate şi păsări măiastre surprinse în zbor şi prăbuşire. O
lume creată şi coregrafiată după chipul şi asemănarea autorului,
nimeni altul decât Gigi Căciuleanu.
În această lume a mişcării, nemişcarea are şi ea locul ei,
care e un loc important. Raportul lui Gigi Căciuleanu cu nemişcarea este acelaşi pe care îl are Nichita Stănescu cu necuvintele. „Nemişcarea e lucrul cel mai greu. Mi-am dat seama lucrând cu dansatorii. Mă lupt cu toată lumea, vă rog staţi dracului, nu vă mişcaţi.
E aşa de puternic statul. Uitaţi-vă la Stonehenge care stau acolo de
nu ştiu cât timp şi câte lucruri ne spun. Am învăţat această nemişcare. Există o poză a doamnei Miriam Răducanu, stând la repetiţie
nemişcată, dar e un dans în nemişcarea aceea, extraordinar.“
În lumea metaforică a lui Căciuleanu, cartografiată de mişcări de dans, se vorbeşte limba misterioasă pe care coregraful o
vorbea în somn când era copil. „Mama m-a dus la psihiatru, pentru
că vorbeam în somn o limbă total necunoscută. Mama ştia multe
limbi şi nu a identificat-o, aşa cum nu a identificat nici pomul din
curtea în care a crescut şi care, a aflat în final, era o salcie japoneză.
Probabil vorbeam ceva ca o salcie japoneză. “
De la poet la dansator, la coregraf, la poet
Chiar dacă lumea îl ştie coregraf şi dansator, Căciuleanu
mărturiseşte că e poet „dintotdeauna“. Iată cum îşi povesteşte artis-
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tul începuturile sale ca poet: „Am început să scriu pentru Teatrul
de Păpuşi. Aveam un teatru de păpuşi. Făceam scenarii în vacanţa de vară şi apoi trebuia să le adaptez la personajele pe care le
aveam: o Măriucă, un ursuleţ, un Martinică, un Sinbad Marinarul
şi un Caţavencu. Trebuia să-i pun împreună şi trebuia să inventez
tot felul de ne-poeme ca să intre în acel ne-teatru de păpuşi pe care
îl făceam şi cu care mă duceam în turnee la copiii mai mici. Eu
aveam vreo nouă-zece ani şi copiii mici aveau patru ani.“
A fost îndemnat să publice în Liternet, după ce a mărturisit modul inedit prin care îşi notează dansurile. „Le notez prin
metafore, nu-mi notez cotul e aici, genunchiul dincolo“, deoarece
i se pare arid, aşa că le notează cu „nişte senzaţii şi sentimente şi
nişte nebunii interioare“. Astfel de notaţii s-au adunat în „lăzi întregi“ care au fost cărate de coregraf prin Europa şi America. Din
2008 publică în fiecare duminică, scoţând câte un poem din ladă.
Debutul său e târziu, recunoaşte şi el, dar şi-l explică astfel: „La 30
de ani am zis să nu mai fiu un dansator bătrân, ci să fiu un coregraf
tânăr, şi acum am zis să fiu un poet tânăr, nu un coregraf bătrân.“
În această realitate a distanţelor, a îndepărtării de sine şi
de natură, cum îşi păstrează un astfel de om rădăcinile? „Suntem
nişte persoane ramificate cu toţii şi rădăcinile sunt importante şi
ramurile sunt importante.“, încearcă coregraful să explice. „Ni se
ramifică mâinile, creierii şi atunci aceste ramificări în sus se oglindesc în ramificările de jos, îşi iau hrana de acolo. E pur şi simplu
foarte egoist, fără ele nu am putea fi. Iar despre rădăcinile mele...
m-au întrebat la un moment dat în Santiago de Chile care sunt
rădăcinile mele, iar eu am zis că am rădăcinile în valiză. Le-a plăcut chestia asta şi m-au angajat.“ Care sunt aceste rădăcini mai
exact ? „Una din rădăcini este umorul. La mine în casă am trăit
şi am supravieţuit cu foarte mult umor, nu cu hăhăieli, cu umor,
umorul cu care s-a supravieţuit, câteodată foarte greu, dar foarte
uşor. Îmi amintesc când eram micuţ ... aveam o sală care era baie,
bucătărie, acolo era totul, acolo se întâmpla totul. Şi era o baie în
care trăgeam o perdeluţă ca la teatru şi cineva făcea baie, cineva
mânca, mama spăla rufe pe plita de fontă şi aşa mai departe. Şi
când toată lumea era moartă de oboseală îi aşezam pe băiţă şi eu le
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făceam şedinţă de râso-terapie. Nu se ştia pe atunci de asta. Dar ei
hohoteau.“
Meditaţie sub steaua lui Miriam Răducanu
Pentru Gigi Căciuleanu nu a existat un moment în care să
fi ştiut că vrea să facă trecerea de la dans modern la dans clasic. El
a ştiut întotdeauna că vrea să facă „altfel“, dar nu a ştiut cum până
nu a intrat pe uşă Miriam Răducanu, pe care a avut-o profesoară
de Arta Actorului, pentru că nu se putea spune dans modern, la
şcoală. Când Miriam Răducanu a intrat pe uşă, pe atunci studentul Căciuleanu a spus: „Asta e“. Femeia s-a mişcat foarte puţin,
le-a spus să improvizeze, au improvizat, iar seara viitorul coregraf
a fugit de la şcoală pentru a vedea un recital al artistei. „Atunci am
avut şocul vieţii mele“, povesteşte el, „Intru pe uşă, întârziat de la
şcoală şi o văd pe acea, nu ştiu cum să-i spun, doamnă, care ridică
deodată un braţ, lent de tot, pe o muzică din Nina Cassian. Ţin
minte gestul, a urcat mâna până la arcadă şi s-a contopit cu arcada.
M-am simţit... Dumnezeule! De ce să ne dăm cu capul de pereţi
şi să facem nu ştiu câte lucruri când un gest atât de nepământesc,
atât de neadevărat şi de adevărat în acelaşi timp poate să-ţi dea un
ghiont atât de puternic. După aceea m-am ţinut de dumneaei şi
dumneaei s-a ţinut de mine. Îi datorez totul doamnei Răducanu.“
Întrebat dacă pentru a ajunge la performanţă în dans modern trebuie să ai la bază studiul dansului clasic, Căciuleanu a răspuns că ani de zile a crezut că nu se poate altfel, dar a avut exemple
de oameni care au venit şi au dansat fără să fi făcut un pas de dans
clasic înainte. „Pentru mine tehnica este disponibilitate a corpului
şi a minţii, ambele. Dacă ai disponibilitate în corp poţi face orice.
Acele figuri foarte clasice sunt trecute prin tot felul de alte posibilităţi minunate.“
Căciuleanu a mai împărtăşit cu publicul un moment de
exerciţiu în meditaţie. A făcut o sală întregă de oameni să se ridice
explicându-le că energia vine din podea, din pământ şi se duce
foarte, foarte sus. Pentru cei ce citesc acest text şi vor să încerce un
scurt exerciţiu de meditaţie à la Gigi Căciuleanu, ar trebui să ur-
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meze vorbele maestrului şi să se ridice în picioare, să se gândească
la momentul în care pun un pahar de apă şi la acea apă care merge
în jos. Braţele trebuie apoi urcate foarte sus şi ele devin „frumos
uşoare“, devin „pur şi simplu foarte, foarte imponderabile“. Apoi
„se deschide pâlnia pieptului“ şi se ia tot ce se poate, „stelele de pe
cer“, şi se pun în piept. După care „daţi puţin cu braţul drept la cel
din dreapta dumneavoastră, apoi le puneţi în burtică şi le împingeţi înapoi la pământul care a generat această energie.“
După o vreme, pe scenă, dintr-o dată a răsunat Taraf, de
la Shukar Collective, şi dansatori veniţi de nicăieri au dansat, parcă pentru a sedimenta tot ce artistul a povestit în cele două ore
ale conferinţei. Un dans puternic, spontan, sincer, care a transmis
energia de care vorbea coregraful în fiecare spectator şi în fiecare
scaun.
Spectacolul D’ale noastre, unul dintre cele trei spectacole
realizate de coregraf la Teatrul Naţional, a pornit de la Ion Caramitru, mărturiseşte artistul, „eu am zis că vreau să fac ceva de
Caragiale şi el a zis să faci, dar să faci pe limba ta. Şi atunci m-am
gândit să fac pe limba mea românească şi pe limba mea omenească. Am recitit piesele, le-am reiubit. Am lucrat acest spectacol la
Biblioteca Naţională. Acolo am lucrat într-o sală rotundă, cu foarte multe etajere unde nu mai erau cărţi, dar mirosea a cărţi. Monologul lui Caţavencu, v-am spus că aveam teatru de păpuşi când
eram mic, îl spuneam eu copiilor de patru ani de când mă ştiu. Dar
am zis să-i scot toate consoanele şi să-i las doar vocalele şi aşa am
făcut.“
70 de ani fericiţi pentru „Căţeluşul care făcea chifle“
Conferinţa a avut şi scopul de a-l omagia pe artist cu ocazia aniversării a 70 de ani. I s-a pus tradiţionalul „La mulţi ani“, a fost aplaudat energic şi a primit numeroase cadouri de la oamenii aflaţi în
sală. Cadourile au fost întâmpinate politicos cu mulţumiri, dar şi
cu poveşti.
Un tricou imprimat cu o fotografie ce suprindea un mo-
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ment dintr-un dans de-al său şi de-al maestrei sale, Miriam Răducanu, a dus la această mărturisire: „Acesta este un dans pe care
l-am iubit foarte tare. Era pe muzica Mioriţa, balada, luată din
folclor. Mă dusesem la Mihai Pop, acolo în beciul de la Folclor, şi
mi-a dat nişte muzici minunate. Nu ştiu cum s-a făcut acest dans.
Doamna Răducanu niciodată nu ne-a spus să faceţi aşa sau să faceţi invers. Nu, deodată se făceau lucrurile, se cristalizau. Am plâns
de fiecare dată când dansam acest moment, pentru că cu toate că
eu o ţineam în braţe, mă simţeam eu luat în braţe.“
Una din criticile de care este cel mai mândru le-a primit
în Germania, unde dansa în acelaşi spectacol cu Pina Bausch,
„o dansatoare, un animal scenic extraordinar“. Un mare critic de
atunci a scris: „Acolo unde Pina Bausch sapă gropi, Gigi Căciuleanu dansează în jurul lor“.
Partenerii şi-i alege simplu. Pentru că niciodată nu i-au plăcut castingurile, atunci „le face nişte lucruri“ oamenilor şi „dacă le
sclipesc ochii, ăla e.“
Un alt cadou, un tablou cu un cal alb, a dus la această poveste fantastică: „Eram foarte bolnav în Santiago, am făcut o pneumonie şi stăteam cu o febră îngrozitoare, nu puteam să mă duc la
teatru, nu am spus nimănui ca să nu-mi plângă de milă, să nu mă
îngroape, dar stăteam şi am zis gata, mi se duce. Stăteam la etajul
zece şi deodată s-a deschis fereastra şi a intrat un cal alb, până la
mine în piept. Am leşinat, m-am trezit şi m-am vindecat.“
La 70 de ani îi e frică tot timpul de acelaşi lucru. Îi e „foarte frică de tâmpenie şi de răutate“ şi mai ales când sunt împreună
sunt „îngrozitoare“, în rest „viaţa e frumoasă.“
Una din ultimele întrebări ale curiosului public a fost despre talent, mai exact cum sunt legate talentul şi bunătatea. Iată
ce a răspuns Gigi Căciuleanu: „Cred că talentul nu are nimic de a
face nici cu bunătatea, nici cu răutatea, are de a face cu generozitatea. Atunci când ai talent dai pentru că ai prea mult. Şi atunci fără
să vrei eşti generos. Nici nu ştiu ce e aia talent ca să spun drept.
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Dacă iei, dai. Cred că orice artist are nevoie să scoată lucruri din
el. Când eram mic, primul meu dans se numea Căţeluşul care face
chifle, pentru că era un căţeluş pe jos, eu eram acela, şi din mine
ieşeau chifle. Pentru că îmi plăceau chiflele, erau japonezele acelea, îmi plăceau la nebunie. Nu prea aveam acces la ele tot timpul
şi căţeluşul acela era foarte generos, talentat şi făcea chifle. Cred
că există oameni foarte răi care sunt talentaţi. A fi rău n-are nimic
de a face cu răutatea. Sunt oameni răi care se duc la biserică şi dau
bani, sunt oameni foarte buni, care nu dau niciun ban. Ştiu eu?
Dumnezeu ştie.“
Gigi Căciuleanu, născut în 13 mai 1947, este unul din cele mai importante nume din arta românească. Dansator, şcolit la Teatrul Bolshoi din Moscova,
Căciuleanu a devenit şi un respectat şi apreciat coregraf. A colaborat cu importante
nume ale dansului ca Astor Piazzola, Marius Constant, Pina Bausch, ş.a. Este
decorat în Franţa cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor.
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DICȚIONAR DE TERMENI

Mișcarea / Nemișcarea
Mișcarea este intrinsecă performance-ului și teatrului așa
cum este intrinsecă vieții. Recunoaștem moartea prin absența
mișcării, la fel cum identificăm performance-ul ca mișcarea unor
corpuri în spațiu și timp – indiferent dacă această trecere este chinuitor de înceată, ca în Butoh; sau dacă are ca scop nemișcarea,
ca în unele dintre creațiile lui Tadashi Suzuki; sau dacă este bazată pe un repertoriu familiar de gesturi zilnice sau mijloace de
locomoție, ca în teatrul naturalist. Oricare ar fi scopul final stilistic, antrenamentul mișcării sau înscenarea estetizantă a mișcărilor
în performance cere disciplină și o practică a repetițiilor. De asemenea, necesită o atenție mai accentuată decât îi dăm noi corpului
nostru în viața cotidiană. Corpurile noastre sunt în mod constant
în mișcare, fie prin respirație, prin circulația sângelui, sau prin
schimbările mușchilor pe măsură ce negociem lupta cu gravitația,
fapt cerut și de un act simplu, precum acela de a sta în picioare. De
obicei nu dăm atenție unor asemenea mișcări decât când suntem
bolnavi, răniți sau disfuncționali indiferent din ce motiv, sau dacă
acest tip de atenție ține de ocupația noastră, așa cum se întâmplă
în sport. Dar performance-ul pune mișcarea în ramă și deci atrage
atenția asupra ei. În performance funcțiile cotidiene au nevoie să
fie intens angajate și exagerate, repetate sau izolate, coordonate
sau relaxate, astfel încât corpul să se se poată implica într-o gamă
și un repertoriu diferit de mișcări decât cele obișnuite. O extremă
este coregrafia în dans, unde mișcări standard sunt învățate pentru
a putea fi precis executate devenind o a doua natură.
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Toți regizorii, profesorii și performerii explorează în mod
inevitabil mișcarea în munca lor, dar unii fac asta mai conștient
decât alții. Ca profesor de actorie, Jacques Lecoq a dezvoltat o
structură pedagogică sistematică și exerciții de antrenament
pentru dezvoltarea performance-urilor și a personajelor prin
mișcare. Abordarea lui Constantin Stanislavski față de personaj
și acțiuni fizice avea mai puțin în atenție mișcarea în sine, și mai
mult motivațiile psihologice ale mișcării, argumentând că toate
mișcările au un scop psiho-fizic. Dar nimeni nu a explorat mai mult
potențialul mișcării decât dansatorii. Coregraful/regizor Pina Bausch a avut ca prioritate răspunsul la întrebarea de ce ne mișcăm,
în loc de cum ne mișcăm. Rudolf von Laban a folosit mișcarea în
performance în scopuri estetice, cum fac toți dansatorii, dar el a
dus mai departe acest interes și în viața cotidiană. El a observat, a
analizat și a adnotat sistematic mișcarea, văzând-o ca pe un mod
de cunoaștere a oamenilor.

Proteste, demonstrații și parade de stradă

Acestea sunt forme de performance de masă care în general au loc în spații publice pentru a influența opinia publică
prin ocuparea și exploatarea puterii acestor locuri. Deși nu sunt
propriu-zis teatru, aceste forme au adesea caracteristicile acestuia – cum ar fi muzică, recuzită, mișcare orchestrată și organizare
temporară – pentru a-și obține efectele simbolice. Dacă protestele
și demonstrațiile sunt în mod amplu asociate cu activismul contra-cultural, paradele sunt adesea organizate de Stat și suportate
de acesta: luați în considerare, de exemplu, ceremoniile Olimpice,
paradele de ziua Victoriei, infamele raliuri naziste de la Nüremberg ale lui Hitler și procesiunile inaugurale pentru conducătorii
de state. Paradele pot susține și alte forme de autoritate socială
– paradele de Crăciun, obișnuite în multe orașe occidentale, de
exemplu, pot fi considerate ca o susținere a consumerismului capitalist.
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De obicei însă, protestele și demonstrațiile ocupă spațiul
public în feluri în care contestă intenționat autoritatea, pretind
libertate de mișcare și de expresie, consolidează un sentiment
al identității de grup contra-culturale și revendică puterea de a
acționa democratic ca aparținând oamenilor mai degrabă decât
Statului. Pe măsură ce creatorii de teatru politic din secolul 20 au
devenit nemulțumiți de a performa pentru audiențe auto-selectate
înăuntrul clădirilor teatrelor, ei și-au mutat creațiile în afara acestora și au adoptat diverse practici de la proteste și demonstrații.
Acest fapt e ilustrat de happening-uri, de munca grupului Bread
and Puppet Theatre, de arta performativă și de instalații. În feluri
complementare, activismul politic a cooptat tot mai multe tehnici
performative pentru a sublinia puterea sa simbolică și reală.

Teatru ambiental și performance site-specific

Aceste două forme au ca scop în mod explicit alterarea
practicilor convenționale legate de spațiul de joc pentru a accentua
atât relația dintre performeri și public, cât și angajarea spectacolului în propriul spațiu și loc de reprezentare. Termenul de ”teatru
ambiental” (environmental theatre) a fost popularizat la începutul
anilor 1970 prin scrierile lui Richard Schechner, creațiile companiei sale The Performance Group și practicile altor creatori inovatori ca Jerzy Grotowski.
Cu toate că termenii ”teatru ambiental” și ”performance site-specific” au intrat în uzul general în secolul 20, practicile legate
de spațiu pe care le denumesc au o istorie mult mai lungă în Occident, de la amfiteatrele grecești așezate în spectaculoase ambiente
naturale, la procesiunile religioase medievale prin orașe, până la
performance-urile Dada precum Cabaret Voltaire în cafenele, festivaluri, carnavaluri și proteste – toate fiind manifestări în cadrul
cărora oamenii ocupă locuri de fiecare zi în feluri neobișnuite.
Aceste practici au similitudini cu arta performativă, cu instalații,
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cu happening-uri și teatrul invizibil al lui Augusto Boal, care pun
opere creative și adesea critice în locuri neobișnuite pentru a ridica întrebări despre acele locuri și despre felul în care oamenii se
comportă în ele.
(extrase din Ghidul Routledge de Teatru și Performance de Paul Allain
și Jen Harvie, editura Humanitas, 2012, trad. Cristina Modreanu și Ilinca Tamara Todoruț)

Alexandra Pirici Tilted Arc 2014

Arhiva personală a artistei

Director Fondator Teatrul Masca: Mihai Mălaimare
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