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IM:I Acest autoportret l-aţi pu

bl icat în caiet u l - program a l
Festivalului Internaţional a l Teatrelor
de Marionete care a avut loc l a
Bucureşti şi unde aţi fost invitat să
ţineţi un workshop. El arată că şi la
60 de ani, aţi rămas un "copil teribil",
acelaşi artist nonconformist.
Continuaţi să pledaţi pentru un teatru
provocator, o masă de disecţia" în
care frustrările" copilăriei şi refularea
sunt surse ale creaţiei?
l:.trw Am avut o copilărie neferi
cită, n u d i n p u nct de ved ere
economic, ci pe plan psi hic. Am
traversat vârsta adolescenţei cu
violentă. M-am născut într-o lume
agresi vă şi intimidantă. Mă simţeam
aproape de dezintegrare. Mă chinuia
întrebarea: cum să trăieşti viaţa?
Cum să trăieşti Jn concordanţă cu
cele 1 O porunci? lntâlnirea cu teatrul
m-a ajutat să depăşesc această stare
de criză. Am descoperit un teritoriu
al libertătii neconditionata. M -am
putut apropia de zon e din mine şi din
ceilalţi pe care altfel nu le-aş fi putut
cu noaşte. Cineva m-a întrebat la
workshop care este mesajul operei
mele. Cred că acum, când a sosit
momentul prăbuşirii utopiilor şi al
ideolog i i lor pri n căderea co m u 
nismului, a zidului între est ş i vest,
publicul are nevoie de altceva decât

de un mesaj. Să-i arate cineva asta
e bine, asta e rău. Mai important este
să fie ajutat să înţeleagă că fiinţa
umană e făcută din bine şi din rău.
Să avem cyraju! să recu noaştem

maleficul din noi înşine, să avem fo�a
să coabităm cu el. E un prim pas spre
purificare. Un început de drum spre
împăcare, credinţă şi iubire. A trece
de li mitele obişnuite, a plonja în
necunoscut e o cale priculoasă, nu
lipsită de suferinţă. E adevărat, am
simţit acest lucru pe propria mea
piele. Dar am fost răsplătit printr-un
material u m a n , o experienţă
tulburătoare pe care am avut-o în
creatia mea. Asumarea acestui risc
pentru un artist poate deveni o sursă
de bogaţie extraordinară. Ceea ce
mă interesează mai ales nu sunt atât
momentele dramatice ale vietii de zi
cu zi, ci clipele de vis, coşm a rurile,
forţe l e m a l i g n e , ascu nse î n
subconştient. Pentru mine •• supra
realismul este o cale regală. In acest
spirit am conceput spectacolul "Nu
mă uita", inspirat din visele soţiei
mele, Mary. Şi "Călătorul imobil" are
u n caracter autobiog rafi c. Este
rezultatul voiajului meu de 4 ani în
jurul lumii. O aventură formidabilă. A
fost, de fapt, o călătorie în mine
însumi. Am descoperit cine sunt eu
prin ceilalţi. Am aflat, venind din
Franţa, traversând cele 47 de ţari şi
8 deşerturi, că, dincolo de cotidianul
meu m esch i n , l u m ea are o
d i m ens i u n e cos m i că n u n u m a i
geografica. dar ş i umană. A fost. de

fapt, un pelerinaj iniţiatic pe care am
încercat să-I povestesc în "Călătorul
imobil".
I!:W Spectacolele dumneavoa
stră sunt întruchipări ale "Utopiei

teatrale" a lui Antonin Artaud.
Ce importanţă credeţi că are această
"autopsie pe viu" asupra publicului,
mai ales în acest sfârşit de mileniu,
când marea dilemă este cum să
t
năm "şocul viitorului "?
Trăim pe nisipuri mişcătoare,
într-o societate în care relaţi ile,
obiectele, ideile se peri mează foarte
reped e . Tot u l este efem er,
interşanjabil. Oamenii, sentimentele,
gânduri le ... Secolul XXI prefigurează
o societate tot mai prosperă material,
dar care, paradoxal, devjne din ce în
ce mai săracă spiritual. Intr-o epocă
grabită şi pragmatică, apăsată de
invazia mijloacelor de comunicare
el ectro nice , de o mass-media
agresivă, de o televiziune şi un
cinematograf ce propagă banalităţi,
uniformizând individul , e nevoie de
teatru. Pentru că e o experienţă de
ordin spiritual. E o scăpare din tirania
economicului, dintr-o lume în care
suntem colonizaţi pur şi simplu de
McDonald's, de Coca-Cola, d e
m a ş i n ă • • u n b i n e doar d e ord i n
material. In acest iad cotidian, 'teatrul
cruzimii" în care cred, este o formă
de a dezamorsa tensiuni, de a ne
elibera de egoismul de sine şi o
invitaţie să devenim în viaţă mai buni,
mai umani, să ieşim din teatru pe
stradă m a i bogaţi sufleteşte . O punte
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de a inţelege fortele binelui şi ale
răului care animă existenţa omului.
Cum să aju ngi la depăşirea unei
epoci negre, fără să te distrugi pe tine.
E vorba nu numai de a supravieţui,
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dar de a supravieţui fără a trăda
calitatea vieţii. Am să vă spun o
întâmplare care m-a marcat profund.
Am creat un Pierrot, o marionetă pe
fire şi a!_Tl i magi nat u n scenari u
si mpl u . I n spectaco l , ma rioneta
descoperea că eu o a n i m , o
manipulez şi atunci mă distrugea,
prăbuşindu-se pe podea odată cu
mine. Am prezentat acest recital în
faţa unor copii surda-muţi, imuni la
orice reacţie emoţionala. Nişte cazuri
d isperate, i recuperabi l e pentru
doctori şi psihiatrii. Pentru prima dată,
aceşti copii au fost văzuţi plângând.
Ei s-au ide ntificat cu povestea
personajului meu, care a fost un
teribil declanşator al emoţiei . Am
realizat încă odată că teatrul este un
mediu artistic unic prin acest dialog
viu între actori şi spectatori .
11:1 Marioneta face parte din
poetica teatrului dumneavoastră. La
workshop marturiseaţi că ea vă
fascinează prin cele două niveluri,
� bolic şi altul animist.
� Sunt ataşat de marionetă
pentru că în ea există un suflet. Dacă
cel care o animâ, o investeşte cu
viaţă, crede în această existenţă,
a t u n c i şi p u b l i c u l va cred e .
Red escoperi m ceva c e ţi n e d e

copilărie, când intrăm într·o relaţie

enigmatică cu l umea. Şi acest lucru
este important pentru că, mai târziu,
ca ad u l ţ i , tră i m î ntr- u n u n i vers
artificial, desacra l i zat, u nde am

pierdut complet acest raport animist
cu obiectele. Totul este raţi o nal,
funcţional. După secole în care am
fost hrăniţi de poveşti, de legende, de
mituri, animismul nostru are nevoie
de această hrană. Şi teatrul de păpuşi
şi marionete ne redeschide spre
acest câmp misterios.
11:1 Sunteţi un patriarh al tea
trului de avangardă şi experiment.
Tema Festivalului I nternational al
Teatrelor de Marionete a fost "Noi
Tendinte" . În aceste căutari ale noului,
�rienţă vă atrage interesul?
� Eu fac parte din familia unor
artişti ca Robert Wilson, Kantor, Pina
Baush . Sunt adeptul unui teatru
vizual, ca expresie a sincretismului
artelor. Actorul este un element
puternic, dar un sem n egal ca
importanţă alături de culoare, sunet,
lumină. Teatrul obiectelor animate,
marionetă sunt medii deschise pentru
experiment. Festivalul mi-a confirmat
părerea că, în acest moment suntem
destul de captivi unui tradiţionalism .
Propunerile noastre revoluţionare, de
acum 1 0- 1 5 ani, s-au clasicizat. E
nevoie de modalităţi noi şi cred că ele
pot fi oferite de tineri, de t r upe l e
marginale. Chiar imperfecte, ele aduc
viaţa , s â n g e proaspăt. Aceste
experienţe le caut. O z:onă c;:�re mă
preocupă în ultimii ani este dansul,
pe care l -am descoperit colaborârJ.d
cu soţia mea, care este coregrafă. In
relaţia actor-dansator- marionetă

transferul de energie e fasci nant.
Lărgeşte expresia, dar şi emoţia.
Interesul artiştilor, dar şi al publicului
pentru teatru-dans în care "cuvântul
se corporalizează" şi "mişcarea se
verbali zează" v i n e d i n n evoia
arii metafizicii trăirii pe scenă.
Cu ce stare vă despă�iţi de
teatrul românesc şi de publicul său?
A fost o întâlnire artistică care a lăsat
� dumneavoastră?
� În ultimii ani prefer să tra
iesc şi să lucrez izolat, în micul meu
turn de fildeş. Foarte greu particip la
manifestări care adună la un loc
multă lume. Nu regret însă că am
acceptat aceasta invitaţie. Am stat
împre u n ă . Am discutat d espre
tehnici, am împartăşit experienţe. Un
festival internaţional ca cel organizat
de Ţăndărică e important, pentru că
el recapacitează artişti, mişcări
teatrale, de obicei aplecate asupra
propriilor lor modele. Festivalul a
reuşit să polarizeze i nteresul, a
născut emoţia participativă atât a
specialiştilor cât şi a publicului larg.
Ce m-a impresionat a fost numărul
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mare de spectatori din săl i l e de
teatru, dar şi de la spectacolele de
stradă. E o dăruire şi o devoţiune
pentru teatru pe care le-am constatat
ş i cu ocazia t u r n e u l u i m e u î n
România c u montarea "Călătorul
i mo b i l " . Ma î ntorc acasă cu u n
sentiment tonic, de iubire şi speranţa
pentru teatru .

