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niversitatea de vară pentru artele
spectacolului de la Sofia e un
proiect
complex,
oarecum
neobişnuit în raport cu habitudinile noas
tre, pus la cale de Departamentul de
teatru şi cel de Antropologie al Noii
Universităţi Bulgare şi sprij init, pentru a fi
cu adevărat internaţional, de Centrul de
Artă Soros de la Sofia, Gulliver Clearing
House şi Fundaţia Felix Meritis din

a cuprins de fapt două săptămâni succe
sive de ateliere, prima dedicată familiari
zării cu metoda de autocunoaştere şi
autocontrol fizic şi psihic numită - după
numele inventatorului ei - "Metoda
Feldenkrais", cea de-a doua închinată
apropierii de o altă metodă de activare a
aptitudinilor şi performanţelor expresive
ale actorului, intitulată "Stick Man".
Atelierele, pentru care cursanţii din vreo

capete o turnură mult prea specializată
ori exclusiv teoretică, simultan cu
desfăşurarea lucrărilor Universităţii, seara,
fiecare participant putea opta pentru unul
dintre spectacolele Festivalului de teatru
tânăr din Balcani, fie în varianta in, fi e în
varianta off.
Dincolo de această aridă fişă de
prezentare a propunerii bulgăreşti de
şcoală teatrală de vară, entuziasmul

Olanda. El se adresează, în principal, acto
rilor şi creatorilor de spectacol tineri din
estul şi centrul Europei (dar nu numai), ca
şi artiştilor, criticilor, istoricilor, psi
hologilor şi antropologilor interesaţi de
teatru şi dispuşi să-şi unească pentru o
clipă energiile într-un efort comun de
cunoaştere, recunoaştere şi meditaţie.
Punctele forte ale propunerii elaborate
de acest program stau, de fapt, în unitatea
sa de concepţie: două săptămâni de
muncă, pe cât de asiduă pe atât de rela
xată, concentrată asupra stăpânirii relaţiei
dintre sinele fiecăruia şi spaţiu, dintre tim
pul experienţei individuale şi timpul
acţiunii teatrale.
În formula în care s-a desf'aşurat în ultimii
doi ani, Universitatea de vară de la Sofia

'
douăsprezece
ţări
europene
se
înscriseseră individual şi motivat, au fost
întrerupte (ori, mai degrabă, unite) de un
simpozion internaţional, organizat în cele
trei zile ale week-end-ului, şi au fost con
duse de medicul şi regizorul elveţian
Christoph Berger (Atelierul Feldenkrais)
şi de regizoarea bulgară Vazkressia
Vicharova şi de arhitectul Zarko Uzunov
(Atelierul "Stick Man"). Cele două echipe
reunite în ateliere s-au putut astfel
cunoaşte, au putut face schimb de idei şi
experienţe personale, s-au putut chiar
confrunta, profitând de mediul extrem de
ofertant al simpozionului, a cărui temă, şi
în 1 997, şi în 1 998, a fost aceeaşi: "Teatrul
ca transfer al memoriei dinspre trecut
spre prezent". Şi, pentru ca lucrurile să nu

observatorului care am fost transpare cu
oarecare greutate. Explicaţia stă, poate,
tocmai în uluirea încântată pe care mi-au
provocat-o, pe rând, diversitatea - în
fond, foarte unitară - a demersurilor
reunite în simpozion, seriozitatea şi totala
lipsă de vanitate a partenerilor de aven
tură: prea multul îţi creează, uneori, difi
cultăţi majore când e să-I rezumi. Două
zile pline, cu zece conferinţe, însoţite de
exemplificări pe viu, filme, producţii
video, audiţii muzicale, o şedinţă de psi
hodramă, trei spectacole şi multe, freneti
ce şi fructuoase discuţii încap cu greu într-o
scurtă relatare de atmosferă. Voi fi, deci,
silită să fac o selecţie mai degrabă de gust
şi de afinităţi.
Două propuneri fascinante au venit din-
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spre Olanda şi au avut ca unic punct
comun activarea memoriei spaţiale, atât a
spectatorului cât şi a creatorilor înşişi.
Cea dintâi aparţine unui grup de avan
gardă condus de un mim, Frits Vogels,
care a creat, alături de câţiva actori
dansatori, un muzician, un dramaturg şi
un arhitect-scenograf, o companie,
GrifTheater,
care
"învie
spaţii".
Spectacolele lor, născute din cercetarea
istoriei unui loc (clădire, piaţă, spaţiu
comercial, stradă, parc), de o expresivi
tate situaţională uluitoare, de o mare
bogăţie plastică şi a mişcării, funcţionează
pe perioade date, în locuri anume alese şi
revigorate artistic, sunt apoi înregistrate
video, în filme de sine-stătătoare, şi
prezentate ca atare în tumee, festivaluri
de avangardă etc.
Wamer van Wely este regizor şi director
artistic al unei companii intitulate Wamer
and Consorten, grup ce reuneşte actori,
plasticieni şi muzicieni. Compania "pro
duce" obiecte teatrale şi plastice, con
strucţii paradoxale de extracţie suprarea
listă, animate şi puse în situaţie, conform
unor scenarii simultan prestabilite şi
deschise improvizaţiei. Spectacolele pot fi

"comandate" de primării, instituţii ori
chiar persoane private, echipa alegân
du-şi, după un studiu atent dar rapid al
spaţiului, tipul de producţie, în acelaşi
timp ciocnire dramatică, "performance"
în sensul plastic şi clovnerie super-rafi
nată. Efectul e uluitor, iar libertatea de
imaginaţie, aproape fără limite. (De notat
că van Wely a absolvit studii de filosofie
şi matematică.)
La celălalt pol, şi totuşi atât de aproape în
spirit, Vazskressia Vicharova şi Zarko
Uzunov propun un plonjeu antropologie
în căutarea nucleelor energetice în care
fizicul şi spiritualul se unesc, demersul
"didactic" al conducătoarei departamentului teatral al Noii Universităţi fiind mai
degrabă intensiv decât extensiv. Un fascinant spectacol, Obiceiuri, prezentat în
două ediţii la festivalul de la Edinburgh,
pune În valoare metoda de lucru propusă
de cei doi, dar constituie şi baza de studiu
a fiecărei promoţii: Obiceiuri, în acelaşi
timp teatru-dans, pantomimă, evocare
etnologică, performanţă muzical-sonoră
în totul originală (echipei i se asociază în
acest scop compozitorul-cercetător
Gheorghi Arnaudov) se transformă dra-
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maturgic, regizoral şi plastic în fiecare an,
cu fiecare promoţie, în funcţie de carac
teristicile demersului cognitiv propriu
unei noi echipe de actori.
Ar mai fi, în fine, de pomenit aici un tonifi
ant duş de psihodramă propus de dr.
Galabina
Tarashoeva,
preşedinta
Centrului de psihodramă "Orpheus" din
Sofia, ca şi conferinţa însoţită de film, un
adevărat manifest pentru înscrierea
teatrului într-o gnoză culturală recuperatorie şi salvatoare, prezentată de
antropologul Gheorghi Todorov.
În întregul său, simpozionul Universităţii
de vară de la Sofia reuşeşte să fie, de fapt,
o confirmare optimistă a speranţelor în
alternativa teatrală: alternativa nu e
exhibiţionism, ci muncă modestă,
individuală şi colectivă, în căutarea
ţelurilor unificatoare, de dezinhibare şi
reactivare a comunicării teatrului cu
lumea, omului cu sine, omului cu lumea.
Singura condiţie care se cere îndeplinită
aici - şi colegii din Bulgaria şi-au asumat-o
cu strălucire - e curiozitatea sistematică
neparazitată de comercial, de mitologiile
sale.
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să fac nici un efort pentru a
simti pentru el recunoştinta_ pe
care i-o datorez. . .
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