
Anul XXIV / nr. 2 / 10 iunie 2017

1

Anul XXIV / nr. 2 / 10 iunie 2017

 : Holger Jacobs



 : © FITS 2016 Paul Băilă  : © FITS 2017 MIHAELA MARIN

 : © FITS 2017 SEBASTIAN MARCOVICI



Anul XXIV / nr. 2 / 10 iunie 2017

3

gândind printr-o formulă spectaculară 
de excepție care materializează 
provocatorul text al compozitorului 
al cărui nume este în permanență 
asociat cu muzica „aleatorie” și cu 

nonconformismul creativ, cu schimbările de 
direcție ale artelor din perioada mediană (anii 
‘50 și ‘60), cu valoroase și ireversibile consecințe 
asupra muzicii secolului XX, John Cage, regizorul 
american Robert Wilson răspunde provocării de 
a crea un material „solid” pe baza unuia dintre 
cele mai importante texte ale acestuia, Lecture 
on Nothing. Cage expune, în acest mod, temele 
fundamentale care au orientat poetica sa muzicală, 
comentează structura și rațiunile matematice 
ale construcțiilor rezultate din experiențele sale 
acustice, urmărind – mai mult sau mai puțin 
intenționat – o sublimă teatralitate a sunetului 
banal sau accidental, dialectica performativă dintre 
zgomot și silențiozitate, în cele din urmă finalizată 
cu un rezultat efemer, cu „nimic” (nothing).

Spectacolul este un veritabil omagiu adus 
intervențiilor experimentale ale lui Cage prin 
filosofia sa inedită dedicată unei noi componistici. 
Aceasta este creată din procesul de înlocuire 
a teoriei muzicale și a tradiționalei abordări a 
sunetului, printr-o nouă și inovativă dimensiune 
filosofică. Textul spectacolului – bazat pe textul 
lui Cage – oferă o viziune plastică a fenomenului 
interior al artistului, care a însoțit procesul de 
modificare radicală a percepției sunetului, al 
întregului discurs sonor centrat pe valorații acustic-
senzoriale create fie prin vibrații electronice, fie 
silențiozitate.

Robert Wilson insistă încă din prima parte a 
spectacolului asupra acțiunii personajului central  
de a scrie, facilitând trimiteri către una dintre 
cele mai profunde provocări care a apărut în 
istoria artelor muzicale, a „desena” sunetul. Însă, 
filosofia componistică a lui Cage depășește aceste 
obiective, contestând limitele notației muzicale 
pe de-o parte, iar pe de altă parte invocând ideea 
de aleatoriu, desființând, prin aceasta, forma 
muzicală și tradiționala anticipare sau așteptare a 
discursului muzical venit din partea audienței. Este 
vorba de anihilarea unei mentalități de considerare 
și acceptare a componisticii muzicale care, în mod 
limitat, a coordonat dezvoltarea sistemului sonor. 
Spațiul în care este desfășurat spectacolul este un 

 I Alba Stanciu

MONOLOG PLASTIC ŞI MUZICAL

Robert Wilson, 
Lecture on Nothing.

 : Holger Jacobs

perimetru scenic încărcat nu doar de  elemente 
vizuale, dar și de stridențe sonore de orgă 
electronică. Imaginea este generată de iluzia – cu 
esențiale valențe plastice – spațiului dominat de 
planuri verticale (de dimensiuni medii) care oferă  
ritmicitate. Spectacolul creat de Robert Wison 
este, în mod evident, încă din primele momente 
ale derulării sale, o monumentală compoziție a unei 
profunde experiențe cauzată de inovațiile lui Cage 
și, totodată, o demonstrare a instinctului artistului 
vizual, a cărui creativitate este susținută - și sublim 
completată - de un straniu aparat sonor. 

Imaginea este consolidată de prezența cuvântului 
și a mesajului plin de consistență, scris pe aceste 
paravane ritmice. Acestea sunt dispuse sub semnul 
echilibrului vizual, ce subliniază „solitudinea” 
extrem de picturală, atât a personajului masculin 
central, calm, imobil dispus în mijlocul scenei, cât și a 
celui de al doilea (cel ce „privește” printr-un ochean). 
Prezența lor este zdruncinată de „bruschețea” 
acustică a începutului discursului scenic, de notele 
„înalte” ce creează un unison neîntrerupt și agresiv, 
fixând coordonate acustice liniare cu un tensionat 

efect în crescendo. Personajele apar, în primul 
moment, dispuse în formula unui dialog vizual, mut 
și alienat, cu valențe statuar-corporale, subliniate 
prin scăderea treptată a luminii, rămânând în cele 
din urmă doar personajul central.

Spectacolul este o compoziție de un echilibru 
perfect între cuvânt, sunet (coordonat prin  
dramaticitatea abstractă și electronică a 
schimbărilor de poziție sonoră) și, mai ales, de 
funcțiunea textuală a relației dintre spațiu și 
lumină, care structurează derularea performace-
ului în tablouri. Formulele de mișcare variază de la 
imobilitate la acțiune reținută, vitalizată printr-un 
monolog filosofic al personajului central. Imaginea 
creată de Wilson accentuează senzația de vid 
interior și austeritate, consolidând, prin această 
strategie, dezvoltarea tematică a spectacolului 
concentrat în celula motivică, Lecture on Nothing. 
Robert Wilson dezvoltă prin imagine suportul 
filosofic al acestei compoziții, continuat în 
momentul median al spectacolului, atunci când 
personajul principal doarme. Situația statică este 
susținută printr-o sublimă subliniere a laturii 
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vizuale – completată de imaginea expusă pe ecranul suspendat, 
care se rezumă doar la o funcțiune obscură până în acest tablou. 
Progresia dramatică a spectacolului este centrată pe cuvântul și 
ideile filosofic-muzicale create de John Cage, în care prioritară 
este redarea consistenței filosofice a cuvântului, a forței sale 
expresive datorată schimbării de direcție a unuia dintre cele mai 
importante curente artistice ale contemporaneității. 

Textul și regia lui Wilson sunt o veritabilă investigație asupra 
impactului psihologic și sensibil a ceea ce „nu se aude”, menținând 
în același timp consistența unui text care are, în același timp, are 
valoarea unei mărturisiri foarte personale a istoriei devenirii 
artistului, a provocărilor mentale întâlnite odată cu descoperirea 
noilor funcțiuni muzicale ale zgomotului, creat din orice tip și 
sursă de sunet, universul degajat de acesta prin substanța și 
timbralitatea non-muzicală a materialului care produce sunet. 

Fără îndoială, intervenția regizorală oferă prioritate atât 
discursului care pune problema structurii și a valabilității acesteia 
în noul tip de componistică muzicală, dar mai ales atitudinii 
artistului Cage asupra intervențiilor în corpus-ul sistemului 
sonor. Regia este derulată într-o liniaritate ce include leitmotive 
tematice ale ideilor „obsesive” ale muzicianului, valorificând, 
prin interpretarea actorului, dramaturgia muzicală a discursului, 
a cuvântului, a ideii.  

 : Holger Jacobs



Anul XXIV / nr. 2 / 10 iunie 2017

5



Anul XXIV / nr. 2 / 10 iunie 2017

6

„Pentru a simți pe deplin rolul imaginar al 
limbajului trebuie să căutăm cu răbdare, 
în legătură cu fiecare cuvânt, dorințele 
de alteritate, dorințele de dublu sens, 
dorințele de metaforă.” Așa prefigura 

Gaston Bachelard, în eseul Apa și visele, o întreagă 
hermeneutică a imaginarului pe care o regăsim în 
toate elementele ei, atât vizuale cât și metaforice, 
în simbolismul oniric al acestui poem vizual despre 
geneză și disoluție, despre haos și violență, despre 
naștere și moarte, privite nu doar în sincronismul lor 
evenimențial, ci mai ales în devenirea lor materială, 
cosmică și telurică. Într-o istorie mitologică a 
genezei lumii „metamorfozelor”, biologicului, 
mineralului, metalului, dar și a lucrurilor și a 
„metaforelor” descriptive, hermeneutice ale 
formării timpului uman și istoric, al „vârstelor” 
pământului, Ovidiu prezenta în textul ce a inspirat 
această adaptare vizuală și metaforică a lui 
Silviu Purcărete 250 de legende ce le ilustrează. 
Acesta ar fi și pretextul textual, referința literară 
a reprezentației lui Silviu Purcărete, ce s-a născut 
în curtea Abației Neumünster din Luxembourg 
și care a apărut în urma unei co-producții între 
Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, Teatrul 
D’Esch-Alzette, Teatrul Național din Luxembourg, 
compania Silvia Purcărete și Abația Neumünster 
și care pare să închege „materia” formei umane 
și a formei teatral într-un organism viu plin de 
schimbare. Spațiul reprezentației teatrale este 
circumscris, pe de-o parte de poarta barocă 
imaginată de scenograful Helmut Stürmer, profilul 
post-industrial al Fabricii de Cultură – cu care 
metalul devine aproape incandescent în căldura 
extremă a unei seri de iunie – pe de alta. Spațiul 
de joc este încă gol, în pregătire... un bazin mare 
cu apă mică – din care toate s-au născut, paznicii 
focului ce mai pun câteva lemne în butoaie, 
pasarele de lemn ce leagă poarta teatrului de 
spațiul de joc. Vântul ușor captează undele fine de 
pe suprafața apei și le unește armonic cu ritualica 
muzică a lui Vasile Șirli. Suntem în pre-creație încă, 
cu toate simțurile deschise pentru a primi în noi 
focul purificării teatrale. Pe un ecran mare, aflat în 
fundal, se perindă morfisme vizuale ce descompun, 
compun și recompun metaforic devenirea actorului 
în reprezentație sau, poate în viață. Motive 
htonice, păgâne ale devenirii noastre, în care lutul 
primordial, biologicul și vegetalul compun sămânța 
dumnezeiască a umanului.

Intri în tot acest univers, lași la o parte tot ce știi 
despre teatru și devii parte la „facerea lumii” a lui 
Purcărete. Metamorphoses, poetul, vine în fața 
noastră și cere zeilor teatrului să înfățișeze cum 

Metamorfoze.
UN TEATRU 
AL CONDIŢIEI UMANE

 I Diana Nechit

au luat corpurile forme noi în timpurile în care 
trăiește el de la invocarea destrămării haosului 
inițial, „Firea la fel peste tot arată și numită fu Haos 
/ Neînchipuite se-aflau și fără rost, grămădite de-a 
valma”, formarea lumii din cele patru elemente: 
„Cum se găseau la un loc și pământul, și aer, și mare 
/ Fierberii capăt i-a pus zeitatea” și prin succesiunea 
celor patru vârste ale omenirii: vârsta de aur, de 
argint, de aramă, de fier și potopul inițial din care 
toate au apărut, „Apele toate sorbind le-aduce cu 
hrana la nouri”.

Maeștrii de ceremonie, în costume de gală, 
declamă în latină versurile poetului de la Pontul 
Euxin. Inspirat de marile gale inaugurale, de 
festivismul ceremonialelor secolului al XX-lea, 
Purcărete aduce pe scenă convenția spectaculară 
a prezentatorului-poet. Vorbele lui sunt traduse 
consecutiv de doi interpreți în cele două limbi ale 

reprezentației actuale. Pe poarta teatrului ies, rând 
pe rând, ca niște homunculi albi, cu mers șovăitor, 
reprezentanții unei umanități oarbe, grăunțe de 
nisip prinse între două lumi, între cea telurică și 
cea divină, între apă și cer, fără nicio apărare în fața 
imprevizibilului și a hazardului. Fiecare dintre ei 
aduce în brațe sau în spate obiecte, lemne, panouri 
de lemn sau fac acțiuni scenice (merg pe bicicletă, 
împing cărucioare), într-un amalgam metonimic 
al dimensiunii obiectuale a umanului, a perpetuei 
sale nevoi de a inventa obiecte, de a acumula și de a 
reinterpreta printr-un bricolaj permanent realitatea 
din jur.

Apa magnetică, primordială, amniotică dă naștere 
vieții, a tuturor formelor vii, asemănător unor 
tuberculi uriași cu ramificații stranii, fagocitați 
apoi într-o rescriere scenică, metaforică a legendei 
lui Cronos. Stratul alegoric vine să se suprapună 

 : © FITS Maria Ștefănescu
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peste o naștere / facere monstruoasă, repetitivă, 
în care manevrele medicale sunt mecanizate. 
Scena lichidă de la Fabrica de Cultură a devenit un 
spațiu al metaforei, prinse într-o simultaneitate de 
reprezentări vizuale dar și auditive, într-un sincron 
perfect, aproape orchestral. Orice acțiune scenică 
este dublată acustic și sonor. Fragmentarismul 
viziunii regizorale permite tranziția de la scene 
izolate pe perechi la adevărate fresce de grup. Ca 
într-un balet acvatic, se succed vertiginos într-o 
elipsă temporară ipostazieri ale regnului vegetal și 
animal, dar și cele ale „violenței inerente” oricărei 
transformări. Corpurile vii conduse de acel subtil 
și inventiv exercițiu actoricesc al improvizației 
recompun scenic metafora insulei, apariția 
focului, descoperirea erotismului, într-un montaj 
vizual imprevizibil, în care un anume realism al 
biologicului este electrocutat cu inserții mitologice. 
Pe lângă marile interogații ale devenirii umanității, 
vedem reconstruite plastic, dar și conceptual, mitul 
lui Narcis, într-un joc al oglinzilor, contemporan, 
iubirea centaurului, moartea cerbului Acteon, 
printr-o alternanță de tablouri scenice figurative. 
Corpul actorului este și contenitor, dar și 
instrument al acțiunii scenice, subiect și obiect 
în această reprezentație multiplă a unui teatru 
„post-dramatic” despre geneză și creație. Printre 
acestea, tablourile alegorice ale violenței hranei, ale 
aceste „guri enorme cu dinți puternici” ce „toacă” 
materia din jur pentru a o transforma într-o „pastă” 
nutritivă și unificatoare, prin care redevenim ciclic 
elemente ale metamorfozelor biologicului și ale 
vegetalului. Focul apare în reprezentație, atât în 
ipostazele lui benefice, ce au permis progresul, 
dar și cu valențele lui distructive, purificatoare 
și care încheie reprezentația printr-o metaforă 
a distrugerii totale. Metafora ciumei, a molimei, 
redată atât direct, live, prin contorsionările scenice 
ale personajului colectiv de către personajul 
colectiv, este dublată vizual prin proiecțiile care 
aduc flash-uri ale memoriei colective, ale tuturor 
flagelurilor ce au schimbat fața acestui pământ. De 
la corpurile schilodite grotesc, modelate din lut și 
din abjecții, ce par desprinse din estetica lui Bosch, 
la un simetrism în alb și negru al transfigurărilor 
estetice ale reprezentărilor morții de pretutindeni, 
violența naturii umane ne apare în toată lipsa ei de 
pudoare. De la molimele medievale la flagelurile 
contemporane nu este decât un pas. 

Revolta „uciderea statuilor” se transformă într-
un discurs cu puternic accent ecologic ce se 
susține, mai ales prin metaforizarea nevoii de 
hrană ce „asigură” perpetuarea speciei umane 
prin distrugerea altor specii. Se reiterează vizual 
doctrina potrivit căreia orice devenire, orice act 
„creator” presupune sacrificiul că „progresul” unor 
ere post-ingenue nu a stat într-o comuniune om-
natură, ci într-o violentare excesivă a contextului 
vegetal, animal și mineral în care am (in-)evoluat.  
Abstracții vizuale, metafore figurative, un amalgam 
întreg de simboluri și imagini plastice și auditive, 
„învelite” într-un onirism al cadrului, dar și al 
referințelor textuale, transformă reprezentația 
scenică a lui Purcărete într-un teatru al condiției 
umane, al conceptualizării prin simbol, prin gest 
și cuvânt, al unei forme umane și teatrale supuse 
metamorfozelor succesive.  

 : © FITS Maria Ștefănescu
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 I Doriana Tăut

Teatrul 
formelor vii
METAMORFOZE ÎNAINTE 
ȘI DUPĂ REALISM

 „Înainte de mare, de pământ și de 
cerul care acoperă toate, în întregul 
univers era o singură înfățișare a 
naturii, pe care oamenii o numeau 
haos, o masă fără formă și fără 
închegare.” 

așa începe orice poveste pământească, 
iar Ovidiu așterne aceste cuvinte, în 
incipitul Metamorfozelor sale, sprijinind 
ancorarea operei fantastice pe care urma 
să o scrie în nimicnicia telurică, aproape 

inexistentă în raport cu haosul. Îți trebuie un spirit 
cutezător pentru a te prinde la trânte cu teme 
zeiești, criticând, educând, povățuind conduita 
umană. Publius Ovidius Naso, cel care își va sfârși 
zilele pe tărâmurile noastre, a fost un spirit liber, 
ce nu și-a autocenzurat avântul penelului, fapt 
ce i-a și adus în cele din urmă exilul pe malurile 
Pontului Euxin. Un spirit la fel de dârz este și cel al 
regizorului Silviu Purcărete care a văzut în operele 
antemergătorului său o cronică vizuală ce așteaptă 
să fie decodificată.

Spectacolul-eveniment s-a născut departe de noi, 
în curtea Abației Neumünster din Luxemburg, 
spațiu ce a servit demult drept închisoare și care are 
ca și străjer stânca vechii cetăți luxemburgheze. A 
fost gândit ca o co-producție între Teatrul Național 
Radu Stanca din Sibiu, Teatrul D`Esch-Alzette, 
Teatrul național din Luxembrug, Compania Silviu 
Purcărete și Abația Neumünster și este un proiect 
ce abordează teme universale, exprimat într-o 
varietate de expresii și forme vizuale, corporale, 
ideologice dar și sonore. Metamorfoze oglindește 
interogații exprimate de-a lungul timpului cu privire 
la originea lucrurilor, transformările lor și sfârșitul 
înfățișat de Ovidiu ca un nou început. Poveștile 
sunt fantastice, desprinse din 250 de legende ce au 
preocupat în prealabil minți luminate ca cele ale lui 
Homer, Hesiod, Titus Livius sau Vergilius, iar acum 
se regăsesc sub lupa purcăretiană, transformate, 
plasticizate dar la fel de intrigante.
Privind amalgamul de imagini ciudate și simboluri, 

formele abstracte ce se perindă prin fața  ochilor 
noștri, nu pot să nu îmi amintesc de Cehov care, 
în secolul XIX, ne vorbea de teatrul formelor vii, 
exemplificând căutările în acest sens prin încercările 
neapreciate ale lui Kostea, eroul piesei Pescărușul. 
Textul lui Ovidiu, căruia i se alătură mizanscena lui 
Purcărete, ar fi fost un portret perfectizat al acestor 
căutări, iar Cehov, cu talentul său, ar fi putut scrie 
o poetică despre asta. Pe cât de departe de lumea 
reală prin inserțiile mitologice, improvizațiile 
actoricești derivate din temele de gândire 
Ovidiene, sunt pe atât de ancorate în psihicul 
căutător de răspunsuri, penetrat de freamăt oniric 
și aflat sub influența unei imaginații învolburate. 
Realismul nu înseamnă numai imagini concrete și 
palpabile, reale sunt și visele, frământările noastre, 
melanjul de forme și culori, dorințele și plăsmuirile 
subconștientului.  Rețeta unui astfel de spectacol 
este simplă: se ia o echipă de artiști talentați, se 
adaugă cele patru elemente primordiale ce asigură 
echilibrul oricărui act creator, se alege un text ce 
ridică suficiente probleme pentru zbuciumul 
în care rătăcește ființa umană și se asezonează 
toate cu geniul lui Purcărete, pentru care nu 
există rețetă, este pur și simplu har. De-a lungul 
timpului spectacolul s-a mutat în diferite spații din 
Sibiu, iar anul acesta și-a găsit lăcașul la Fabrica de 
Cultură. Fiecare spațiu nou vine cu o încărcătură 
a sa, iar povestea universal valabilă capătă cu 
fiecare pelerinaj noi semnificații. Poate fi chiar un 
experiment, această călătorie perpetuă în care se 
înscrie un spectacol atât de râvnit de publicul ce se 
înghesuie să ia parte la una din rarele reprezentații. 
De fiecare dată când se joacă prin asamblarea 
decorului somptuos, ia naștere, parcă, o altă lume 
pentru făurirea căreia este nevoie de un efort uriaș 
tehnic, scenografic și demiurgic, căci spectacolul 
se joacă numai dacă are parte de  vreme prielnică.  

„În numele zeilor vă declar: aveți grijă, prin uciderea 
urâcioasă a animalelor să nu alungați din noua lor 
locuință sufletele părinților voștri. Sângele vostru să 
nu se hrănească cu sângele vostru” – este tema de 
gândire cu care ne despărțim de lumea fantastică 
a formelor vii, o lume concepută cu mult înainte 
ca teatrul să devină forța expresivă sincretică care 
este azi, dar o lume perfect mulată stilului lui Silviu 
Purcărete, lăsându-ne senzația că Metamorfozele 
au fost scrise special pentru el.  
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Iubire
 I Alba Stanciu

SAU ÎNTÂLNIREA DINTRE OAMENI ȘI ARTE

un eveniment cu amploare galopantă, 
un climax al diversității și valorii artei 
teatrale, un mediu de cunoaștere, 
informație și cultură, Festivalul 
Internațional de Teatru de la Sibiu 

aduce – în vâltoarea afirmării prioritare ale 
valorilor mercantile – în mod crescând, o veritabilă 
șansă pentru fiecare individ, care are ocazia de 
a descoperi autenticitatea artistică, spirituală și 
înainte de toate, umană.

Festivalul este cu siguranță un adevărat moment 
de „ruptură” din sfera cotidiană, este destinat 
unirii aspirațiilor și trăirilor intense, sublimate 
de complexitatea artelor performative, vizuale, 
muzicale. Prin intermediul festivalului, este 
favorizat un unison al sentimentelor umane, al 
sensibilității rafinate și elitiste, oferind momente 
de înțelegere și comunicare, de depășire, fie și 
temporară, a oricărui tip de conflict uman, de 
diferență și tensiune. Iubirea, în acest context, 
înseamnă, înainte de toate, comunicarea și formula 
de communitas, o stare de superioritate spirituală 
datorată admirației pentru universul artistic.  

Festivalul oferă iubirea pentru artă, pentru 
diversitate, pentru un mediu încărcat cu vitalitate, 
determinat de avalanșa benefică a „produselor” 
și calității artistice, fie din direcția spectacolelor 
de stradă, de magia scenei, a muzicii și dansului, 
a atmosferei „totale” plină de magnetismul 
teatrului. Sunt facilitate relații interumane, care 
se consolidează și se purifică, susținute de forța 
exorcizantă a exploziei de culori și muzică, într-un 
cuvânt „spectacolul”.

Iubirea pentru artă devine sinonimă cu iubirea 
pentru oameni, pentru reorientarea țelurilor 
personale către prețuirea valorii vieții și a 
momentului, de anihilare a tensiunilor negative 
și auto-distructive, aducând un omagiu, fie tăcut, 
fie menționat cu entuziasm – dar cu siguranță 
la unison – despre puterea de calmare și unire 
oferită de artă, de sanctuarul creat de acest univers 
echilibrat, armonizat prin iubire, prietenie.

În această energie fluidă și ascendentă care se 
derulează o dată pe an, iubirea este explorată 
atât la nivel personal emoțional, dar mai ales prin 
relația mentală, mai mult sau mai puțin mărturisită, 

stabilită cu ceilalți admiratori ai artei. Acesta 
înseamnă noi formule de comunicare, mai ales 
la nivel spiritual, prin atmosfera festivă și lipsită 
de stări conflictuale a Festivalului Internațional 
de Teatru de la Sibiu. Un astfel de cadru destinat 
omagiului artei, propune, așadar, căi nenumărate 
și profunde ale iubirii, ale comunicării și posibilități 
ale cunoașterii inter-umane... Oferă sentimentul 
de apartenență la o comunitate elitistă, dornică 
de experiențe artistice, de evadare din orice spațiu 
(închis sau limitat) și exprimare a iubirii.  

 : © FITS 2017
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 I Andreea Tudosă

Love,
anti-iubire 
şi spectacol

artele izvorăsc dintr-o conformitate a ființei umane cu standardele 
elitiste etalonate prin apartenență socială. Această emancipare 
estetică redefinește ființa umană ca și unealtă creatoare de cultură 
și de civilizații și, implicit, creatoare de frumos. Însă dincolo 
de restricționarea creativă și de rigiditatea criteriilor, în plan 

afectiv, frumosul, ca și categorie estetică, se traduce prin iubire. Iubirea este 
independentă de orice normă socială, motiv pentru care arta clădește cele mai 
puternice argumente prin conținerea trăirilor, mai presus de gând și de intenție. 

Dragostea nu poate fi văzută strict ca și calificativ al excelenței umane; când 
dragostea obsesivă a convertit eroi shakespearieni în anti-eroi și continuă 
să aibă implicații majore în scena politică actuală, apare întrebarea iubirii 
eclipsate de propria consumpție. „(…)Și pripa / Puternicei iubiri mi-a întrecut / 
Trăgănitoarea minte (...) Cine putea dar să se stăpânească, / Având o inimă spre 
a iubi, / Și-n inimă curajul să-și arate / Iubirea.” (Lady MacBeth)

Curajul este virtutea îndrăgostitului care își folosește corpul ca și scut pentru 
a-și proteja ursita de fatalitatea unei explozii și slăbiciunea celui ce nutrește 
iubire păgână care cere sacrificiu, în același mod în care iubirea este în oameni, 
dar nu neapărat de oameni. Artele performative evocă această dualitate a 
firii umane care este reprezentată pe plan internațional, în contextul actelor 
teroriste, dar și pe plan național, cu referire la intenția de a modifica articolul 
48 din Constituție care va întări poziția conservativă a celor mulți referitor la 
căsătoriile de același sex și va stigmatiza o categorie socială care, până recent, 
a fost complet ignorată.

În concepția lui Platon, dragostea și dorința de cunoaștere reprezintă un dublu-
nucleu al seducției – o perspectivă filosofică ce dezvăluie cum raționalul se 
supune acelorași legi ale atracției ca și afectivul. Consumarea emoției are ca 
element declanșator atracția fizică, în timp ce explorarea cursului gândirii ține 
de curiozitate și de atracția intelectuală. Festivalul Internațional de Teatru de 
la Sibiu oferă instrumentele necesare pentru accesarea cunoașterii luciferice. 
Este o stare de dezechilibru necesară reordonării interioare într-un format 
care înglobează experiența afectivă și mentală. Timp de zece zile Sibiul va 
găzdui Dionisiile urbane contemporane - un omagiu adus inovației artistice 
și progresului, sensibilității și forței ființei umane și, implicit, un omagiu adus 
comunității locale pentru capacitatea de a crește acest festival într-o simbioză 
a tradiției locale cu diversitatea culturală.

În Sibiul festivalier putem doar spera că iubirea ne va face mai toleranți și mai 
umili, iar forța și pasiunea sunt ponderate de un pact de non-agresiune. Ascunsă 
sub o simbolistică variată la nivelul reprezentării artistice, iubirea este frumosul 
raționalizat, este lumină și întuneric, iar în timpul eclipsei întunericul devine 
lumină. Sub lumina plină a reflectoarelor, în accese de furie și în momente de 
solitudine, iubirea crește în oameni și îi consumă.  

PARTENER MEDIA

UN EVENIMENT REFLECTAT DE

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU ESTE ORGANIZAT DE

EVENIMENT REALIZAT CU SPRIJINUL

CO - PRODUCĂTORCO - ORGANIZATOR
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More Love,

more waR

FITS 2017

î
n ultimul său discurs, Giorgio Strehler a vorbit 
despre cele patru cetăți ale teatrului de artă. 
Acesta a găsit în articolul publicat de François 
Regnault în revista Le Théâtre en Europe (1986) 
următoarea propoziție: „Primul (om) de 

teatru aștepta totul de la teatru, pentru al doilea, 
teatrul nu era nimic altceva decât teatru, pentru cel 
de al treilea teatrul era teatru, dar mai era și altceva 
(n.r. Copeau, Jouvet, Brecht)”.

Dorința lui a fost să precizeze că există o patra 
cetate, uitată de Regnault. Cetatea la care face 
referire Strehler – și care se încadrează cronologic 
înaintea celorlalte trei, de altfel – este teatrul lui 
Stanislavski, un teatru al realismului.  Bilanțul pe 
care Strehler l-a făcut în acel discurs avea în vedere 
o sinteză a ultimului secol pentru teatrul de artă. 
După cum a afirmat de la început, teatrul nu a 
fost independent de evenimentele istorice ale 
epocii, chiar dimpotrivă. Teatrul de artă a fost și va 
rămâne un partener  de încredere în reprezentarea 
societății și a dramelor sale. Este oglinda perfectă, 
care preia traumele unei generații și le transpune 
în idei menite să transcendă cotidianul. 

 I Eliza Cioacă

Dacă, pentru Strehler, secolul XX a fost unul „al 
distrugerii și al speranței deopotrivă”, nu putem 
decât să sperăm că, pe noi, viitorul să ne cruța de 
distrugere, având în vedere contextul geo-politic, 
economic și social actual. În acest sens, More love 
în cadrul FITS2017 nu reprezintă o alegere ideatică 
și nu are în vedere mascarea crizelor din ultima 
perioadă. More love nu este un anunț publicitar 
menit să sensibilizeze și să convingă publicul.  More 
love înseamnă more war. CE sunt toate sentimentele 
de supărare, tristețe, frustrare care apar, toate 
certurile și conflictele care apar, dacă nu un revers 
al medaliei? O iubire profundă pentru un lucru, o 
persoană, o religie, însă exprimată într-un mod 
profund eronat. O iubire toxică, care distruge 
totul în cale, fiind distorsionată și degradată de 
raționamente egoiste. 

Iubire, conflict, ură, război – poate că procesul nu 
este atât de simplu; iar comunitatea internațională 
de artiști din cadrul FITS 2017 ne va arăta care este 
perspectiva lor.  



 : © deAdMAR 2016
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FITS 2017

Reconcilieri 
culturale

cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional de la Sibiu (FITS) 
reunește în acest an spectacole din mai multe spații teatrale sub tema 
Iubire. Alegerea acestei teme nu este deloc întâmplătoare după cum 
afirmă directorul festivalului, Constantin Chiriac: „Am ținut la această 
temă pentru că suntem într-o perioadă de ură, de dezbinare şi de 

sfâşiere îngrozitoare... Încercăm să dăm sens muncii noastre, făcând apel către 
oameni, către societate, către structuri, că frumosul poate să ne unească, iar 
acest sentiment, aşa cum spunea Albert Einstein, este cea mai mare forță din 
Univers şi trebuie luată în considerare”. 

Cu această temă, FITS se înscrie pe lista festivalurilor care abordează un subiect 
de interes general și anume disensiunile dintre culturi, stimulate de conflictele 
armate, de valurile de migranți care au traversat Europa în urma acestora și 
de înmulțirea atacurilor teroriste care încearcă să destabilizeze ordinea lumii 
moderne. Prin selecția impusă de această temă, FITS caută o cale de reconciliere 
cu lumea înconjurătoare, care se clatină de pe stâlpii pe care stătea așezată, o 
reconciliere posibilă doar prin intermediul unei introspecții, la finalul căreia ar 
trebui să se afle, fără să  pară plin de emfază, cel mai nobil sentiment.  Asumarea 
iubirii este un gest de curaj nu doar în contextul violenței care domină 
societatea și canalele media, ci și în contextul dezvoltării fără precedent a 
tehnologiei, care a modificat, fără doar și poate, felul de relaționare dintre 
oameni și raportarea la ceilalți. Valorile umanități par transparente, cuvintele 
par lipsite de esență. Bombardat de un flux de informații ce nu poate fi asimilat 
complet, omul modern și-a pierdut sensibilitatea la nefericirea și la greutățile 
celor de lâgă el. Ușor, ușor comunitatea s-a fragmentat și indivizii au uitat că 
nu trăiesc singuri, ci într-un grup.  Chiar de aceea selecția de anul acesta de la 
FITS își propune să atragă atenția asupra unei lumi fragmentate, în care lipsa 
iubirii a condus la escaladarea conflictului, până la un punct periculos. Fără să 
încurajeze comportamentele extreme, teatrul poate să fie o terapie împotriva 
alienării, dar și o cale de reîntoarcere la valorice autentice ale umanității. Prin 
experiența sa colectivă, teatrul și celelalte forme de spectacol subliniază încă 
o dată nevoia de comuniune și de ieșire de pe sub imperiul solitudinii. Prin 
caracterul său transcedent arta performativă poate fi un limbaj comun de care 
este nevoie pentru a ajunge la cât mai multe comunități. Și, de ce nu, un mod de 
comunicare pentru a rezolva problemele societății actuale.  Haideți la teatru!  

 I Ioana Gonţea

 : © FITS Cristian Cojocariu
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 I Isabela Văduva

FITS 2017

More Love 
Not War

acest festival promite în anul 2017 mai multă iubire, prin mai multe 
spectacole, mai multe țări participante și speră să strângă în jurul 
lui mai mulți spectatori și iubitori de teatru. Ca să înțelegem mai 
bine mesajul ascuns al temei festivlului din anul acesta va trebui 
să dăm la o parte solemnitatea acestei teme, erotismul ei și ar fi de 

dorit să privim iubirea de la local și regional până la contextul ei internațional. 
Pornind de la micro la macro, amintim, pe de-o parte, cum simpla prezență 
a acestui festival în Sibiu transformă pentru o săptămână întregul oraș într-
unul de sărbătoare. Intri pe nesimțite într-un ritm de viață care este marcat 
de evenimente nenumărate din care poți alege orice, uitând ce-i oboseala. 
Festivalul are o energie unică, iar pentru acest lucru este prea bine cunoscut. În 
serile lui de început de vară, tinerii artiști se adună în curtea din spatele teatrului 
și se bucură de un party-șuetă în cinstea acestei stări de plăcută și revelatoare 
coerență pe care cel puțin odată pe an o capătă teatrul în România. Oamenii 
de teatru se întâlnesc în acest oraș ca să iubească aceleași lucru. Ne aflăm într-
un context al multiculturalismului și al unui  prilej de a ne aminti de valorile 
comune care transcend granițele; căci iubirea este un sentiment universal, care 
se reia de fiecare dată același și, paradoxal, pentru fiecare altfel.

Sibiul este un oraș care și-a continuat și și-a sporit tradiția culturală de la an la 
an. Este un oraș care obține un procent de 12% fonduri de finanțare pentru 
cultură și obține un profit de 16%. Este un excelent exemplu de dăruire; de 
ceea ce primești și de ceea ce oferi în schimb prin încredere. Orașul oferă iubire 
și primește iubire. Este de netăgăduit forța Sibiului și importanța orașului 
pentru întreaga comunitate regională și nu numai.  Este, de asemenea, un 
miracol turistic în care se leagă noi idei, noi proiecte, noi prietenii, întâlniri 
remarcabile într-un oraș de provincie, Capitală Culturală Europeană 2007 care 
nu contenește să crească. Aici toate valorile intră într-un dialog firesc.

Pe de altă parte, știm cum istoria omenirii este marcată și mișcată de acest 
aspect al iubirii. Iubirea presupune întotdeauna un „aici” și un „acum”. Cu toate 
acestea, ea nu trebuie prea mult absolutizată, căci altfel ne scapă. „More love” 
este un mesaj pașnic, un mesaj călduros, un mesaj care parcă ne amintește de 
curentul hippie de la mijlocul anilor 60. Tinerii acelor vremuri vorbeau printr-o 
mișcare politică și socială, într-un mod pașnic, despre cultură, artă, libertate, 
libertate sexuală și se opuneau violențelor din lume prin iubire. Hippies nu își 
impuneau unii altora părerile și credințele. Ei erau adepții artelor alternative și ai 
teatrului de stradă, căci prin intermediul acestora  puteau să își exprime trăirile. 
Teatrul sărac, teatrul participativ, teatrul cruzimii, teatrul eliberării; acesta era 
teatrul lui Grotowski din acea perioadă. Variile spectacole din acest an FITS 2017 
vorbesc fățiș sau în subteranele lor despre iubire. Este catharsisul eliberator pe 
care îl vom trăi cu toții. Iubirea din tema acestui festival este mai degrabă un 
imbold, o strigare, un motto ales călduros în vremuri poate mai tulburi.   

Am putea reafirma acest motto pentru FITS 2017: „more love not war”. Există o 
parte de universalitate în această strigare; este iubirea adusă în dialog și trăită 
la fel și totodată diferit. De ce să nu îi universalizăm spiritul întru totul?   

PARTENERI STRATEGICI
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