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La Festivalul "Forme teatrale '90", desfăşurat la sfi'rşltul
anului trecut in micile oraşe germane Wolfenbi.ittel şi
Braunschwelg şi dedicat exclusiv lui Shakespeare, două dintre
spectacolele participante au purtat semnătura britanlculul Peter
Brook (Ew:lll.o.a) şi, respectiv, a germanulul Peter Steln ([JDa
Andronlcus). Cel doi regizori, pe care critica Internaţională n
plasează, in unanimitate, printre primii zece creatori de
spectacol din lume, au purtat cu această ocazie un dialog despre
teatru (şi mal cu seamă despre teatrul shakespearean), despre
metoda lor de lucru etc. Revista germană "Theater heute• a
reţinut din convorbire un fragment pe care vl-1 oferim şi
dumneavoastră, in speranţa el el vă va ajuta să pătrundeţi c1\
de c1\ in universul gindirii teatrale a celor doi "tltanl". Poate, cine
ştie, cindva, prlvlndu-le spectacolele, vom putea, astfel, să le
intelegem mal bine ...
PEIER STEIN: Ca englez, dumneavoastră ave' norocul de a
putea folosi limba originalului. Prin traducere se pierde 85 % din
operă. Or, pentru mine, limbajul este baza oricărui act teatral.
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• PETER BBOQK: Shakespeare este un dramaturg care a
izbutit ca nimeni altul să fixeze ca viziune foarte multe aspecte
contradictorii ale realităţii • viaţa in formele el de manifestare
vizibile şi ascunse. Regizorul trebuie să incerce să pătrundă fn
text, să arate aceste realităţi, fără insi a le Interpreta. Eu văd
această muncă mal degrabă ca pe aceea a unul dirijor care
depistează structurile unei anumite muzlci.
Teatrul ellsabetan inseamnA pentru mine descoperirea
spaţiului gol. Un loc deschis pentru reflecţii asupra vieţii. Noi am
numit asta odată joc-pe-covor: n poţi intinde oriunde şi poţi
juca. Asta fnseamnă libertate absolută; nu există nici o
introducere şi nici un deznodămfnt. Poţi spune "sintem pe
mare• şi eşti pe mare; "sîntem in pădure• şi eşti in pădure.
Piesele nu trebuie să urmeze reguli logice, ci trebuie să se mişte
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intre lumea InterioarA şi cea exterioarA. · Nu mi lntereaeazi
fundalul Istoric. Cu siguranţl n-am citit mal mult de trei c1r11
despre Shakespeare.
0 PEIEB STEIN: La mine e altfel. Eu simt o lipsi f n contactul
cu lumea 1~1 Shakespeare şi, din aceastl cauzl, o lipsi in
Imaginaţie, aşa incit trebuie si ml Informez cit maf temeinic
cu putlnţl. ŞI asta incepe Tntotcleauna cu lectura originalului;
apoi incerc si găsesc o traducere(.••). Oricum, trebuie si
schimbi şi si explici unele lucruri. Din A OOUĂSpBEZBJEA
NOAPTE nu se inţelege, in general, cam 50 %. Daci actorii mă
intreabA ce inseamnA cutare lucru, trebuie ca mal intii si
cunosc eu foarte bine chestiunea. Pe dumneavoastră nu vă
intreabA niciodată actorii •ce inseamnA asta?"?
• PETEB BBOQK: Niciodatăl MI.. tot timpul teamă C!i din asta
ar ieşi teatru literar. Asta e influenţa inapălmintitoare a
universităţilor. La naiba cu Oxford şi Cambrldgellngrozltoare,
această obsesie a textului., asta 11 conduce pe actori doar la a
rosti cuvintele precum cralnlcul de la telejurnal. ln plus, nu
trebuie in nici un caz si incepi repetlţla cu o Idee anumein cap;
Ideea se Iveşte in timp ce lucrezi asupra structurii unei piese.
O dramă trebuie descoperită Tmpreună cu actorii, altfel ea
rAmine htrtle moartă.
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PETEB STEIN: Eu nu ar nt atf t de tare f mpotriva Oxford-ului

şi a Cambridge-ului, a oamenilor ~1 tocesc pantalonii

şeztnd '' gindind, el chiar mă pot ajuta ca regizor. Nu resimt
textul ca pe o materie moartă, chiar daci teoreticienii n-au nici
cea. mal mlclldee deapre felul in care o plesi capătă viaţl in
teatru.

•
PETEB BBOQK: Ş 1eu gAsesc Interesante aceste Informa~!,
dar faptul el mi.. cunoscutfundalulaoclal al lui Shakespeare nu
mi ajută in repetiţii. Jean.Marle Straub (regizor de frunte in
mlfC8l'ea •noul film german• din anii 70.'80, n.t.) a făcut un
foarte frumos film despre Bach cu tot acest •context", dar asta
nu mi face si aud mal bine muzica lui Blch. Pe mine mi
lntereaeazi mal mult calltlţile emoţionale al~ omului, eare nu
a-au schimbat de mii de ani. Daci inal pomeftl de la Ideea el
omul e un produs al timpului alu, asta e, desigur, o cu totul altă
discuţie.
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PETEB STEIN: Daci ' tiu mal mult, pot ' 1si aud, si văd
·

,1 si inţeleg mal bine.

•
PEIER BBOQK: Ca regizor, te f ntorcl mereu la punctul
numit Interpretare. Problema nu e insi daci eftl sau nu de
acord cu o persoană. Shakespeare scrie despre lucruri
fundamentale. La el e voi'ba despre relaţia dintre ordine '' haos.
Asta merită să fie descoperit. Trebuie si le recunoştl tuturor
caracterelor intreaga lor Tndreptăţlre,actorul nu trebuie să le
supuni propriului alu fel de a vedea lucrurile. Teatrul trebuie să
le aduci la viaţl, dar nu si incerce si le explice. Prospero e
Proapero. Basta.
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