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 Ediția a V-a a Festivalului Internațion-
al de Teatru de la Turda (FITT) ne aduce o serie 
de spectacole care reunesc cele mai îndrăgite 
reprezentații ale Teatrului Național Aureliu 
Manea (TNAMT), concerte, spectacole muzicale, 
expoziții, proiecții video. Încă de la începuturile 
sale, FITT s-a dovedit un festival dedicat complet 
artelor spectacolului, derulându-se pe 3 secțiuni: 
secțiunea IN, secțiunea FRINGE Festival (OFF) și 
secțiunea Universități. Îl felicit atât pe directorul 
Teatrului Național ”Aureliu Manea”, Cătălin Grig-
oraș, cât și conducerea Primăriei Turda, pentru 
curajul organizării unui asemenea festival în acest 
municipiu care a dat de-a lungul timpului mari ac-
tori, regizori și scenografi.
 Am fost implicată în organizarea ex-
pozițiilor de artă plastică din edițiile festivalului, 
în 2019 și 2020, și de fiecare dată am fost bucu-
roasă și mândră. Un lucru pe care l-am lăudat în 
mai multe rânduri, pentru că îl apreciez, și pe care 
aș vrea să îl împărtășesc și acum, este curajul de 
a organiza FITT 2020 în mijlocul crizei globale și 
al panicii sociale generate de Coronavirus, primul 
eveniment național de acest gen organizat anul 
trecut în România. Anul trecut a fost, într-adevăr, 
destul de provocator și tulburat, la multe niveluri. 
Nu numai pentru că pandemia a dat lumea pes-
te cap și a împiedicat publicul să aibă un contact 
direct cu actorii și spectacolele, ci și pentru că a 
expus criza valorilor sociale pe care o împărtășim 
cu concetățenii noștri și cu celelalte ființe umane. 
Mai mult, criza a pătruns în toți porii vieții noastre 
personale și publice, iar teatrul nu face excepție 
aici.
 2020 și 2021 ne-au învățat ceva: avem nev-
oie unii de alții, avem nevoie de artă și cultură pen-
tru suflet. Am învățat cât de valoros este teatrul și 
cât de vulnerabil este. În timp ce ne aventurăm îm-
preună în viitorul necunoscut, sper ca autoritățile 
mondiale și naționale să găsească în continuare 
noi modalități prin care teatrul și publicul să se 
reîntâlnească, așa cum se întâmplă acum la FITT 
2021. Pentru că un lucru este sigur: teatrul este 
mai necesar ca niciodată. În teatru ne reconectăm, 

creând spațiu pentru vindecare, ne reimaginăm, 
ne aliniem, rezistăm. Teatrul ne ajută sufletește 
să mergem înainte! 
 Cu mult timp în urmă, primul om a poves-
tit familiei sale marea lui călătorie de vânătoare. 
Primul om și-a întrupat călătoria, iar copiii și 
soția lui au fost impresionați. El a fost primul ac-
tor, iar acest gest a făcut posibilă înființarea tea-
trului. Teatrul a fost înființat atunci când oamenii 
au descoperit limbajul creativ al expresiei, chiar 
înainte de a descoperi adevăratele limbi vorbite. 
Prin urmare, nu este surprinzător faptul că tea-
trul a continuat să strălucească, în ciuda lansării 
cinematografului, radioului, televiziunii și inter-
netului. Motivul din spate este că teatrul rămâne 
un limbajul viu între artiști și public. În plus, lim-
bajul teatral poate fi întotdeauna reînnoit și dez-
voltat pentru a surprinde orice fel de public. De 
aceea am certitudinea că Teatrul va dura pentru 
totdeauna, va putea întotdeauna să afecteze pub-
licul. Teatrul nu va ajunge niciodată la un sfârșit. 
 Nu ar trebui să uităm să ne arătăm sol-
idaritatea și să mulțumim pentru acțiuni cu 
conținuturi culturale și educaționale, care ne um-
plu sufletul cu energii pozitive și să îi încurajăm 
și să îi susținem pe cei care fac acest lucru! În sala 
de teatru ne adunăm ca să râdem, să plângem, 
să contemplăm, să învățăm și să ne încărcăm cu 
energie. La ediția din acest an a Festivalului de la 
Turda doresc să transmit cuvinte de încurajare, 
toate gândurile mele bune și putere atât celor 
care lucrează în teatru, cât și publicului. Dragi 
turdeni, cu ocazia FITT 2021, îmi doresc să stăm 
unul lângă celălalt și să putem atinge din nou 
cerul, spre care am privit deseori cu neputință 
din 2020 încoace. Să ne bucurăm de sărbătoarea 
FITT! 

Dana Deac
director Biblioteca Municipală

,,Teodor Murășanu” Turda

Oricâte pandemii vor 
trece peste noi, 

Teatrul nu va muri.
Succes FITT 2021!

EDITORIAL



 Salut prieteni! Mă uit în urmă cu 31 de 
ani, când am fost binecuvântat să pășesc ca 
actor în Teatrul de Stat Turda, pe-atunci. Din 
cei 31 de ani de lucru, 14 i-am petrecut (cu 
plecări, întoarceri) în alte instituții, în care am 
fost actor de televiziune, pe urmă pedagog și 
iar actor, plecat din cauza conjuncturilor de 
la acea vreme în teatrul turdean, nefavorabile 
pentru mine. Peste tot unde am fost plecat sau 
am avut colaborări (fie că a fost teatru, film 
sau reclame etc.), am încercat să reprezint 
cu cinste, demnitate și seriozitate, instituția 
care m-a format, unde am acumulat expe-
riență, unde am avut atâtea bucurii, uneori și 
dezamăgiri, Teatrul Național Aureliu Manea 
Turda. Acest teatru a avut colaborări de suc-
ces în Grecia, Suedia, Franța, recent Canada, 
prezențe la festivaluri în țară, fie cu trupa, fie 
cu actori individuali, de unde ne-am întors și 
cu premii. Teatrul a făcut săli pline în turneele 
sau deplasările din toată țara, începând de la 
Suceava, până la Târgu Jiu, sau de pe litoral la 
Oradea.
 Am făcut acest mic sumar al anilor 
trăiți de mine în teatrul turdean ca să pot 

spune acum că nicicând în acești ani teatrul nos-
tru nu a strălucit mai tare ca acum. Aflat la a 5-a 
ediție, FITT – Festivalul Internațional de Teatru 
Turda –, fără pauză, chiar dacă anul 2020 a fost 
anul pandemiei, readuce speranța și entuzias-
mul în inimile tuturor, atât actorilor, tehnicie-
nilor, colaboratorilor, autorităților locale și nu 
în ultimul rând spectatorilor, că arta nu poate fi 
îngenunchiată. Slujitorii ei vor găsi întotdeauna 
resurse să renască și să strălucească. 
 În perioada la care mă refeream au mai 
fost organizate festivaluri de teatru la Turda, 
dar nu de anvergura și durata ultimelor 5 ediții. 
N-au fost nicicând spectacole și evenimente atât 
de variate ca subiect, ca reprezentări, în atâtea 
locații, cu artiști de pe diferite continente.
 Personal sunt foarte mândru că am fost 
“chemat la vatră” ca să pun umărul la relansarea 
instituției și completarea colectivului de actori, 
pentru că ne așteaptă provocări și mai mari, iar 
FITT a pornit pe urma altor festivaluri din țară, 
cele care au pus numele localităților respective 
pe harta mare a culturii și artei.

Cornel Miron
actor

EDITORIAL
 Pentru mine existenţa unui teatru în-
tr-un oraş de dimensiune umană, precum 
Turda, ţine de miracol, adică de suprauman. 
Este o continuă întâmplare frumoasă într-o 
urbe în care scoaterea la concurs a unor pos-
turi într-un supermarket este automat ştire de 
interes general. Mi-e greu să descriu ce simt 
la fiecare spectacol pe care-l urmăresc cu su-
fletul la gură. Nu se poate transpune în cuvinte 
senzaţia de-a-fi-acolo, de acaparare şi de regă-
sire pe care o conferă un loc în sala Teatrului 
Naţional Aurel Manea. Fiecare reprezentaţie 
are un gust unic, care trebuie savurat şi nu 
poate fi tulburat de dorinţa de a-l transmite 
mai departe.

 Între joc şi ritual, teatrul actualizează de 
fiecare dată lumea. Hamlet cheamă o trupă de 
actori ambulanţi pentru a-i demasca pe cei care 
i-au ucis tatăl şi i-au uzurpat coroana. În lumea 
de astăzi, teatrul şi-a păstrat neştirbită aceeaşi 
funcţie purificatoare şi eliberatoare. La cinema 
mergi ca să uiţi, la teatru mergi ca să înţele-
gi. Mi-a fost dor de sala Teatrului Naţional Au-
rel Manea, pentru că mi-a fost evident, în toată 
perioada pandemonică, faptul că medierea teh-
nologică falsifică într-un mod intolerabil actul 
artistic. La teatru trebuie să fii acolo, după cum 
cafeaua trebuie să aibă cofeină, maşina motor cu 
aprindere internă, iar extazul trebuie să fie reli-
gios sau să nu fie deloc. Ca şi şcoala şi biserica, 
teatrul este o manufactură şi trebuie să rămână 
aşa.

Radu Iliescu
profesor de limba franceză

EDITORIAL
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 A cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru 
Turda începe cu Van Dan-10 ani de sânge murdar. Un spec-
tacol de teatru documentar, bazat pe povestea lui Răzvan, 
un tânăr din București care s-a confruntat timp de 10 ani 
cu efectele consumului de droguri. Regizorul Dragoș Călin 
a pus cap la cap bucăți din interviurile cu el și a conceput 
monodrama pe care o prezintă actorul Vali V. Popescu. 
 Autenticitatea și onestitatea textului, precum și 
interpretarea, transmit o varietate de emoții: admirație, 
însingurare, compasiune, curaj, speranță, neputință, pu-
tere. Aproape că nu simți când trec 80 de minute. Ba mai 
mult, pare că nimeni din sala plină de oameni de toate 
vârstele nu percepe trecerea timpului. Și cum timpul trece 
pe nesimțite, finalul pare că vine doar pentru că trebuie să 
vină. Și, cu toate că fotografiile arată depășirea perioadei 
de dependență, rămâi cu întrebarea: ”Cum se întâmplă să 
ieși din adicție?” 
 Pe parcursul spectacolului se vorbește constant de-
spre nevoia de a aparține unui grup, despre bucuria de a fi 
împreună. De aici  și sintagma de”drog social”, pe care per-
sonajul o conștientizează încă din prima parte a poveștii. 
Conștientizare de care se leagă și finalul,  neinclus struc-
turat în dramaturgie, dar sugerat. Final pe care de data asta 
îl povestește actorul Vali V. Popescu: ,,A fost la Teen Chal-
lenge România (asociație care oferă susținere în desprin-
derea de dependențe), a făcut dezintoxicare și s-a apropiat 
de Dumnezeu”. Răzvan s-a integrat într-un alt grup căruia 

simte că-i aparține, unde simte o 
bucurie socială. Grup pe care nu-și 
dorește să-l expună pentru a nu fi 
asociat cu trecutul lui, dat fiind fap-
tul că etichetele rămân.  
 Așadar, finalul neconturat 
în fraze explicite, precum restul 
poveștii, ce poate fi înțeles ca o 
fisură în dramaturgie, e de fapt 
răspunsul la un aspect etic al tea-
trului documentar: contează mai 
mult actul artistic sau oamenii din 
spatele poveștilor expuse? În cazul 
spectacolului, intenția lui Răzvan a 
fost să realizeze un instrument de 
conștientizare pentru prevenție și 
de aceea a pus punct unde a con-
siderat că e limita. Decizie pe care 
și-a asumat-o și echipa artistică. 
Însă, în mod normal, Răzvan este 
prezent la spectacole și răspunde la 
întrebările publicului după reprez-
entații, iar povestea continuă prin 
spusele lui. 

Adriana Creangă

• Regie: Dragoș Călin
• Distribuție: Vali V. Popescu
• Regia tehnică: Cătălin Florea
• Decor: Eliza Labancz
• Concept grafic afiș: Theodor 

Romilă
• Invitat special: Răzvan Dan Dragu

Drogul social și sângele murdar
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Frumusețea ta e dragostea din mine
 [fragment]

spațiul împănat al munților
cu fâșii umbroase de pădure,

steiuri de stâncă-falus în soare

platouri și crânguri adaptate fânețelor
care au avut la început descendenții

unei singure familii

prospețimea noilor mlădițe din runcuri,
așa trăiau odinioară oamenii ca o pădure

în continuă formare –

zic bătrânii satelor
și adevărul lor are ceva

din mirosul fânului proaspăt cosit
rămâne cu tine cu o vreme

satul limitat pe cumpene de ape
de primii moși-strămoși,

uniuni tribale – obști – cnezate și voievodate –
state feudale – regiuni supuse invaziilor și 

mixturii
spre cenușiul bloc comunist –

județele baronilor locali,
deconstrucția și valul televiziunii

nu m-a atras niciodată Occidentul,
dar am văzut Austria –

aurul nostru din muzeul de istorie
și apusul strălucitor pe clădiri

mi-am imaginat că așa e întreaga Europă –
o colonie a vanității

la noi natura e încă sălbaticie și luptă
cu gunoaiele

făcând excepție de explorarea pădurilor,
dar acolo în capitalism seva copacilor

și a orice e verde și ar trebui să fie natural
e conectat la perfuzii
un efect al dioramei –

păduri artificiale pe soluri compactate de 
utilaje.

Îmi place vechea lume a satului,
ondulația ritmică deal-vale, organicitatea

și rânduirea, conștiința
unei realități unitare fără raport
între lumea vizibilă și invizibilă,

aceeași frecvență în câmpul informațional
al codrului:

Să mă urc pe munți de piatră
Să mă uit la lumea toată.

plantele sunt rude și prieteni,
strămoși îndepărtați
forme manifestate

alcătuind corpul & conștiința
niveluri subtile, niveluri grosiere

ale evoluției și comunicării

dar numai suflul prezent
elimină jocul emisiei de fotoni

al imaginilor

frumusețea eternității: EU SUNT,
dragostea din mine

cel care vede pernițele compacte
ale mușchiului-de-pământ-furculiță,
verdele intens al câmpurilor aluviale

precipitații infiltrate prin fisuri calcaroase,
mineralizate și încălzite –

frumusețea drețelor nymphaea

cel care a auzit dangătul vacilor în ceață
și inima lui era o vibrație antică de candoare,

cel care a văzut raze îmblănite de soare
pe pajiști de munte, minunate bobițe de capră

în jocul copiilor învățați cu vântul aspru
al crestelor

cel care a plutit în liniște prin păduri întunecate
având în inimă deschideri de sineală

a cunoscut scoarțe,
fire de păr cafenii cu reflexii brune

în picăturile de rășină, conținutul dominant
al fructelor și coji de jir

cel care a pus mâna în apă
la rădăcinile copacilor

în miezul dulce al mâlului
și a lăsat râul

să-i urce prin brațe

învolburat
cu plastic și animale moarte

rupând podețele de lemn ale caselor –
apele negre:

copilul dus de viitură
găsit în pânza ghimpată a gardurilor

și totuși am auzit lucruri:
femeile care vor să-și oprească lactația

imediat după înțărcarea copiilor
iau o piatră încinsă și o pun

într-o găleată cu apă de izvor
după care își apleacă sânii
ca să fie aburiți de vapori –

îmi plac denumirile populare
în special cele ale plantelor medicinale
care se înrudesc cu animale, cu diferite

manifestări ale prezenței umane
de pildă, brusturele de pe malul apelor,

din viroagele umbroase, umede
remediu pentru răgușeală

numit gulă-de-baltă, lipan, sudoarea-laptelui;

busuiocul-sălbatic văzut ca o buruiană-de-
bubă-rea

gluga-ciobanului, iarba-lui-Antonie sau a 
șopârlei

imaginarul interconectat –

motivele geometrice, stili-
zate prin analogie:

colțișori, guri, răscruci și 
ochișori

culori intense din fierberea 
buruienilor,

a florilor și rădăcinilor de 
leac

cel care a prins rupere de 
nori în telescaun

și a întins mâinile și caprele 
negre i-au luminat ochii

cel care a ascultat toaca și a 
lăsat gândurile

să înflorească în inimă, apoi 
nu a mai lăsat nimic

și nu a mai fost conștient nici 
de respirație

privesc pădurea
e prezență

nu imagine unde plictiseala 
urbei

socializează în festival,
Pădure-Mumă, vege-

tal-umidă

Tu ești unduire verde și 
foșnet

mă leagăn și cânt din frunză 
și vânt

în 4 ape eu sânt

Bogdan Tiutiu
local poetry



8

 ,Spectacolul-concert pus la cale de Fără 
Zahăr, după cum se autointitulează, produs al 
Teatrului Municipal ,,Matei Vișniec” din Suceava, 
a încântat urechile publicului turdean sâmbătă 
seară, în cadrul FITT.
 Trupa Fără Zahăr a luat naștere în 2001, 
iar pentru generația Millennials melodiile lor sunt 
foarte familiare. Îmi aduc aminte de când eram 
adolescentă, mergeam la concertele lor și de abia 
așteptam să ascult Cine mi-a împușcat maimuța, 
Lav stori sau D`la sate.
 Atmosfera, versurile smart și pline de umor, 
muzica performată live, m-au purtat într-o călăto-
rie în timp și m-am reîntors la vârsta de 16 ani, la 
un concert marca Fără Zahăr, doar că, de această 
dată, mă aflam în sala teatrului din Turda și nu în 
Piața Sfatului din Brașov.
 Decorul minimalist, plin de ansambluri de 
cățărat pentru animale de companie, ar face orice 
pisicuță invidioasă. Actorii sunt îmbrăcați în haine 
de stradă, dar este perfect așa. Dacă ar fi avut cos-
tume complicate de pisici, spectacolul nu ar fi fost 
la fel de atractiv și clar. Tocmai această simplitate a 
costumelor, dar și a decorului, lasă loc imaginației 
publicului să coloreze și mai mult poveștile de pe 
scenă. Și că tot am ajuns la colorat... proiecțiile il-
ustrațiilor Anamariei Taranu, pe lângă faptul că 
arată minunat, au fost condimentele optime pen-
tru o rețetă live reușită. 
 Cei șase actori ne-au relatat întâmplări 
parcă scoase din viața cotidiană a oricărui Mil-
lennial. Toți foarte talentați, au cântat excepțional 

la numeroase instrumente și ne-au surprins cu 
calitățile lor vocale. Trebuie să recunosc, pentru 
câteva clipe am uitat că sunt actori, eram sigură că 
sunt muzicieni și soliști cu experiență.
 Episoadele comice și tragi-comice, puse în 
versuri, în stilul clasic Fără Zahăr, au făcut publi-
cul să râdă în hohote sau să verse o lacrimă. Toate 
aceste momente din viața ,,pisicească” sunt de fapt 
bucăți din realitatea cotidiană: Pisica iubitoare de 
parizer la 8 lei, alergică fiind, își pierde blănița și 
devine mare vedetă în România, cu ajutorul Ins-
tagramului (neașteptat, dar de un comic de ned-
escris, ea spune la un moment dat scurta replică: 
,,Actorul are mai multe E-uri decât un parizer”); 
motăneul cu lăbuța albă, care dă vina pe el însuși 
pentru divorțul părinților și problemele din fam-
ilie (un moment trist, real, care a atins corzi sen-
sibile și a stors niște lacrimi din sală); cuplul care 
se ceartă din cauza like-urilor de pe Facebook 
sau Instagram. Finalul îl prezintă pe solistul Dan 
Cotoi, care, oferind un concert presărat cu glume 
(unele mai dulci, altele mai înțepătoare), a făcut 
publicul să râdă în hohote și să aplaude în picio-
are. Am părăsit sala cântând din melodiile spec-
tacolului.
 Revenind la o notă mai serioasă, mai tea-
trologică, mi se pare că ceea ce au creat Bobi Du-
mitraș, Bobo Burlăcianu și cei șase actori, este te-
atrul imediat despre care vorbește Peter Brook în 
cartea Spațiul Gol. PiSiCi 2 este un moment teatral 
al prezentului și al prezenței, actorii sunt ,,aici și 
acum” pe scenă, iar prezența conștientă a publi-
cului întregește imaginea conceptului regizorului 
britanic.
 Nu mai pot decât să spun chapeau bas în-
tregii echipe!

Bianca Trifan

• Regie muzicală: Bobo Burlăcianu
• Versuri: Bobi Dumitraș, Bobo Burlăcianu
• Muzica: Fără Zahăr
• Scenografie: Bobo Burlăcianu
• Ilustrații: Anamaria Taranu
• PISICILE: Răzvan Bănuț, Butnaru Horia Andrei, 

Cristina Florea, Mîndru Cătălin Ştefan, , Cosmin 
Panaite, Clara Popadiuc

PiSiCi 2 ….. Miaaaau
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Să ne amintim

 „Existenţa unui popor nu se discută, ci se afirmă!” Permiteţi-mi să ape-
lez la parafrazarea celebrelor cuvinte spuse de eminentul om politic turdean 
dr. Ioan Raţiu, atunci când se punea în discuţie prezenţa și existenţa naţiei 
române în Ardealul din Imperiul Austro-Ungar. Existenţa unui teatru nu se dis-
cută, ci se afirmă prin mesagerii lui, pot spune acum privind realizările teatru-
lui turdean. 
 Un teatru românesc la Turda părea o utopie în anii înaintării Memoran-
dumului împăratului Francisc Iosif I, dar din 1892 încoace lucrurile s-au mai 
clarificat şi iată că numai la 56 de ani de la procesul memorandiştilor, în 1948, 
sinistrul regim comunist a înfiinţat la Turda Teatrul de Stat, dând posibilitate 
afirmării culturii unui neam îndelung asuprit. Şi cum se afirmă o naţiune dacă 
nu prin cultura ei, prin limba ei, tradiţiile ei şi mărturiile ei? Teatrul e o parte 
importantă a culturii naţionale şi activitatea lui s-a perpetuat la Turda peste 
70 de ani, până în zilele noastre. A face teatru într-un orăşel de provincie e o 
cutezanță pe care Centrul o bagatelizează adesea. A face teatru de performanţă 
într-un orăşel de mici dimensiuni e un merit ce nu poate fi trecut cu vederea. 
Iată că Teatrul Municipal „Aureliu Manea” a fost înălţat la „altitudinea numită 
Naţional”, după cum se exprima Mircea Ioan Casimcea, fost director al acestei 
instituţii culturale. Azi existenţa teatrului turdean se afirmă prin implicarea în 
multe evenimente culturale, care culminează cu FITT, Festivalul Internațional 
de Teatru organizat aici, ajuns acum la a cincea ediţie. 
 Recunoşti profesionalismul organizatorilor după felul în care îşi întâmp-
ină oaspeţii, după pliantele puse la dispoziţie, după zâmbetul voluntarilor şi 
voluntarelor, gata să-ţi dea orice informaţie. Anul acesta voluntarii s-au în-
mulţit, evenimentele cunosc o mai mare diversitate, în ciuda faptului că lista 
invitaţilor aparținând companiilor teatrale străine se poate consulta doar on-
line. 
 În deschidere, în prima zi a festivalului, s-a avut în vedere proiecţia fil-
mului documentar In Memoriam Dr. Ioan Raţiu, în Centrul Raţiu pentru De-
mocraţie (CDR). Filmul a fost prezentat de profesorul Ioan Ciorca şi realizat 
de ziaristul Marian Oprea, cu sprijinul primarului comunei Viişoara, domnul 
Ioan Roman. Ilustraţiile şi fotografiile din arhiva avocatului Ioan Raţiu au stat 
la baza unui colaj vizual, conceput ca incursiune în viaţa acestui important 
personaj din viaţa Turzii, unul din deschizătorii drumului spre democraţie.

Adrian Ţion
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 Abandonand sensul scolastic al acestei 
intrebari, reputatul matematician si scriitor 
Solomon Marcus afirma intr-un volum al sau 
cum “Jocul este, inainte de toate , o manifestare 
a libertatii. Nu este vorba numai de libertatea de 
a intra sau nu intr-un anume joc, ci este vorba de 
libertatea din interiorul jocului. Este nevoia fiin-
tei umane de a hoinari in directii stabilite numai 
de curiozitatea si de imgainatia sa, fara teama 
ca esecurile ii vor fi pedepsite. Acesta este jocul 
major in care isi au sursa cultura si creatia” (“Jo-
cul ca liberatate”, 2003)
 Acesta este si jocul pe care teatrul il face 
pentru om: el angajeaza nu doar imaginatia in-
terna, ci ii da si fiinta, o transpune fizic, oferin-
du-i un grad de imanenta uneori mai mare de-
cat cel al realitatii cotidiene. Dupa cum spunea 
filozoful coreano-german Byung-Chul Han in 
“Agonia Erosului”, martori in trafic ai unui acci-
dent de masina, fugim acasa ca sa il vedem la 
televizor - acolo unde e mai real. In mod opus 
cu acest complex de “irealitate”, gasim in cazul 
teatrului complexul libertatii sub forma reintal-
nirii de sine, sau sinele eliberat de travaliul acti-
unii. Absolvit de vulnerabilitate propriului gest, 
spectatorul priveste cum actorii  intruchipeaza 
pentru el ganduri, atingeri, emotii, generandu-i 
totodata noi fundamente si posibile asocieri. 
Pentru actor, pe de cealalta parte, teatrul nu in-
seamna doar performance, inseamna si evolut-
ie, transformare, creatie.
 Constiinta teatrala nu exista deci ca ceva 
in sine, ci mai mult ca o forma sporita a consti-
intei deja existente - uneori latenta, alteori in-
cordata de jonctiunile si atmosferele mundane. 

   Teatrul ca libertate
                                               - Partea II-a - 

Vitalitatea “adevarului” este intotdeauna in 
interiorul unei arte, iar perceptia acestuia 
depinde doar de gradul de scepticism sau 
incredere ori in continitul artistic, ori in re-
alitatea lumeasca. Teatrul, intocmai datorita 
faptului ca ne limiteaza orizontul atentiei si 
al asteptarii la multimea finita a elemen-
telor ce “compun” o piesa, opereaza o ab-
stractie ce paradoxal inlargeste sensurile 
si dimensiunea reprezentarii conventional 
oferite. Functiei inerent ritualice a teatrului, 
reclamata de Grotowski ca arheotip primor-
dial, i se adauga astfel si o functie implicita 
formatului artistic: cea a intalnirii, a comu-
niunii si a libertatii participative.

Vlad Manciu
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