'TRANSAVANGARDĂ LA BUDAPESTA
ind, in 1975, am fost
pentru a doua şi ultima
oară la Budapesta, am
văzut toate spectacolele
aflate
in
repertoriul
Teatrului 25 - un teatru
de avangardA. Uterar
vorbind, o parte din
textele
jucate
erau
prelucrări, adaptări; de exemplu, o
variantă ungurească a baladei Mefterul
Manole. Din punct de vedere teatral,
stilul de joc la 25 se caracteriza prin
vehemenţă, acrobaţie şi o paradoxală
combinaţie
de
esenţializare
şi
barochism Qnclusiv muzică şi, in
general, coloană sonoră aiuritoare). Din
cite am constatat atunci, discutînd cu
unii şi cu alţii, de la oameni simpli pînă
la Intelectuali rasaţi, scriitori, artişti,
teatrul acela nu plăcea nimănui. Totuşi,
sala (cam de o sută de locuri) era mereu
plină. După un timp, Teatrul 25 s-a
autodizolvat. Regizorul de film Jancsd'
Mikl6s era un colaborator de bază al
acelui teatru de avangardă (unle pe
atunci in Budapesta şi asemănător cu
ceea ce am cunoscut la noi in ţară sub
denumirea de "Teatru studenţesc").
Acum, o nouă trupă budapestană,
denumită
Scena
Independentă,
stîrneşte nostalgii avangardiste. Vreo
două duzini de tineri, care n- au apucat să
vadă nici un spectacol la 25, joacă acum
teatru cu o dăruire tf.tBiă şi o comuniune
exemplară a trupei, dar un alt tip de teatru
decit cel obişnuit. ln trupă sint mulţi
băieţi şi puţine fete. Ei n-au nevoie de
decoruri somptuoasa. Pur ş 1 simplu,
n-au nevoie de nici un fel de decor. Nici
de costume speciale. Se mulţumesc cu
blugii, adidaşil sau pantofii-sport, cu
tricouriie sau jerseuriie - cu hainele lor de
stradă. Folosesc rar cite un costum
teatral (ori numai elemente, anexe cu
caracter emblematic) şi citeva obiecte
de recuzită. N-au nevoie nici de muzică,
de coloană sonoră. Nici de ecleraj sofisticat. Nu au nevoie, in ultimă instanţă,
nici de scenă. Numai de spaţiu teatral.
Acesta, da, este inevitabil. Şi, cel puţin
teoretic, orice spaţiu poaie deveni spaţiu
teatral. ~n cazul lor, metafora "scîndurii"
rămine intr-adevăr doar o metaforă.)
După atîtea negaţii şi renunţări, ce mai
rămine? Rămîne esenţialul : un teatru

fără

accesorii şi fără farduri, un alt fel de
"teatru sărac• (diferit de al lui Grotowskl,
dar nu străin de acela); un teatru care nu
are nevoie decit de spaţiu teatr~l. de
actor, de text şi de public; stabilind intre
aceşti termeni, secundă după secundă,
relaţii vii şi tensionate, nu insă violente.
Fiecare spectacol e o agresiune liniştită,
lradiind dinspre actor spre text şi spre
public. Instrumentele folosite sint doar
cullintul, gestul, mimica şi corporalitate& actorului. Patosul emfatic,
psihologizarea
accentuată
sint
eliminate. Din Stanislavski se preia doar
esenţa trăirii autentice, aceasta fiind combinată cu o anumită mecanică a
mişcării,
netinzînd spre complicate
metafore sau compoziţii baroce, nici spre
spasmele de tip expresionist, ci spre o
realitate esenţială. E un mod sui generis
de teatru realist, cu caracter de studiu,
pornit în descoperirea realităţii umane,
prin căutarea izvoarelor curate ale artei
teatrale (peste care s-au suprapus, în
timp, atitea farduri şi glazuri). Un "teatru
sărac", născut din iubire pentru puritatea
teatrului, dar şi din criză, dintr-o sărăcie
reală. Animatorul trupei este regizorul
Ruszt Jd'zsef.
•
lată

ce mi-a mărturisit unul dintre
actori, Kalocsay Mikld's, despre naşterea
Scenei Independente: "Ne-am infiintat
în Qecembrie 1989, după ce ne-am
desprins, prin refuz şi disidenţi, de
Teatrul Naţional din Szeged. Procesul a
fost lun9 şi complex. Regizorul nostru,
Ruszt Jozsef, scrisese, in ziarul local, un
articol dur la adresa conducerii teatrului,
calificind-o incompetenti şi învinulnd-o că ne duce la ruină. A Ieşit un
scandal imens, a fost o luptă teribilă. Noi,
23 de actori, ne-am solidarizat cu Ruszt
şi, literalmente, am ajuns in stradă, fără
leafă, fără nimic. Apoi, ne-a sărit in ajutor
Universitatea din Szeged, care ne-a oferit
un club- pivniţă, unde să putem lucra.
Atunci s-a născut Romeo fi Julleta în
numai 14 zile, lucl'înd de dimineaţă pînă
noaptea. ln ianuarie '90 a avut loc
premiera. Am dat spectacole la şcolile
din Szeged (gratisl) şi în oraşele din
jur, cu mare succes, în timp ce minunatul
palat din Szeged (teatrul) azăcutîn adormire un an şi o lună, fără nici un spectacol. Tn martie am făcut un turneu la
Budapesta şi acolo am întemeiat, cu

adevărat, Scena Independenta. Pretutindeni ne-am bucurat de succes, aşa
incit ne-au Invitat la Festivalul Naţional
de Teatru. Tntre timp, directorul Casei de
Cultură •vorosmarthy" din Budapesta
ne-a oferit o sală mare, unde să repetăm,
să facem ce vrem. Timp de o jumătate de
an nu am avut salarii, nici un fel de venit,
decit in urma unor spectacole, în şcoli
jucam gratis (ca şi acum). Am pregătit
Tragedia omului de Madach, spectacol
pe care l-am prezentat la Teatrul "Katona
Jozsef• (cînd el erau . in turneu). Cu
Romeo
Julleta am obţinut Premiul
Special la Festival, apoi, in toamna lui
'90, şi Premiul Criticii.
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Toamna, era gata şi al treilea
spectacol al nostru - PaMio rnagyar versekben ~n traducere liberă,. narativă:
Suferintele seu patimile lullaua, 1h versuri ungur.,tl, varianta d~ la şumuleu
Ciuc). Am amenajat sala primită, cu circa
200-220 de locuri. Intre timp, am primit o
subvenţie de 12 milioane de forlnţl, din
care trăim şi acum. Curînd, banii se vor
termina, va trebui să ne găsim un sponsor. Am avut pină acum şase premiere,
urmează a şaptea, cu Dlbuk de Anskl".
Tn afara celor trei premiere, mai
sus menţionate, eu am văzut şi un al
patrulea spectacol al Scenei Independente, Ceongor şi Tunde de VSr8smarthy Mih~y. cu ocazia turneului
efectuat la Cluj, spre sfi"rşltullunll martie
1991 . Am preferat, in locul recenzie!
spectacolelor, o prezentare sintetică a
acestui tip de teatru, care, pentru mine,
comunică o nostalgie a avangardei, dar
el, in sinea lui, nu simte nici o nostalgie.
Dimpotrivă! Căci este manifestarea unei
modalităţi tran!l&vangardlste.

Ar mai fi de adăugat că aceste
spectacole sînt prin excelenţă tinereşti,
umorul şi ironia impregnează inclusiv
tragediile, farsa face casă bună cu solemnitate& religioasă, in spaţiul teatral in
formă de U cu actorii la mijloc.
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