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Două dintre cele mai bune spectacole din repertoriul Teatrului "Bulandra",

Unchiul Vanea de Anton Pavlovici Cehov ( regia Yu ri Ko rdonsky) şi
Anatomie. Titus. Căderea Romei de H einer MOIIer (regia Alexandru Darie) s-au

jucat în perioada 30 martie-3 april ie, la i nvitaţia organizatorilor Festivalului
primăverii, pe scena Teatrul ui Katona Jozsef din Budapesta. Pentru montarea
Anatomie. Titus. Căderea Romei turneul a continuat, apoi, în Columbia (6-1 1 apri
lie), la Festivalul de Teatru lbero-american de la Bogota. Despre acest circuit
i nternaţional, despre succesul trupei româneşti , despre reacţiile publicului şi
despre diferenţele cultu rale care ne despart am stat de vorbă cu directorul
Teatrului "Bulandra", regizorul Alexandru Darie.
Irina Ionescu: Columbia nu este o destinaţie neobişnuită nici pentru Teatrul
" Bulandra ", nici pentru dumneavostră personal.
Alexandru Darie: Teatrul "Bulandra" s-a aflat la Bogata pentru a treia oară.
Prima oară a fost Teatrul comic, în regia lui Silviu Purcărete, apoi, în '96, am fost
cu lulius Caesar şi acum cu Anatomie. Titus. Căderea Romei. Deci , e a treia oară.
I ar eu, personal, am fost prima dată în '92 cu Visul unei nopţi de vară, cu Teatrul
de Comedie.
1.1.: Iar la Budapesta ?
A.D. : La Budapesta, la Festivalul primăverii, am fost de multe ori, dar anul
acesta am fost singura companie care a acoperit secţiunea de teatru a Festi
valului. A fost o mare onoare pentru noi, fiindcă sunt foarte, foarte pretenţioşi.
Vorbim de un festival în care cântă London Simphony Orchestra, la care e i nvitat
Zubin M ehta. N umai nume foarte mari. Şi ne-am bucurat foarte tare că ne-au pus
alături de aceste nume.
1.1.: Cum v-a primit publicul?
A.D.: Extraordinar. Dar mai interesant e faptul că reacţiile au fost la polu ri
opuse. Pozitive amândouă, dar de cu totul alt tip. Dacă la Unchiul Vanea se râdea,
se aplauda, mult mai bine ca la Bucureşti. . .
1.1.: Aţi jucat În limba română?
A.D.: Da, iar textul a fost subtitrat în maghiară . . . Se manifestau foarte
zgomotos, la Titus, la pauză, câţiva au încercat să aplaude şi alţi spectatori i-au
oprit, au avut o senzaţie de sacralitate într-un fel şi abia la sfârşit au izbucnit. Au
simtit că textul are o altă rezonantă.
în
'
· Pe când la Unchiul Vanea au reactionat
tim p ul spectacol u l u i . Nu aplaudă ca spectatorii români pentru că nu vor să
deranjeze actori i . Maghiarii nu aplaudă decât la sfârşit. Au aplaudat doar de câteva
ori la câte o poantă, ceea ce e mare lucru la e i . Asta la Unchiul Vanea . . .
1.1.: Aplaudă ritmic.
A.D.: La sfârşit. Aşa fac. Aplauzele sacadate, ritmice. E un public deschis, nu
sunt aşa de crispaţi. . . N u a plecat nimeni la vederea sângelui, cum s-a întâmplat
la noi. La Budapesta mă aşteptam ca publicul să reacţioneze extraordinar, e un
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public, superelitist. Dar publicul de la Bogata . . . E o deschidere culturală . . . Textu l lui
M O I Ier, despre care aici unii spun că este prea greu, jucat într-o l imbă străină ... Am
jucat în l i mba română, cu traducere simultană la cască - o traducere foarte bine
făcută judecând după reacţiile publicului. Reacţiile erau ca la corida. Acum râdeau,
dacă era un moment mai dur, ţipau, tăceau , plângeau - în viaţa mea nu am văzut
asemenea reacţii la teatru. La sfârşit, au aruncat cu obiecte personale, în semn de
graţie, ca la corida. Extraordinar. S-a râs la replici la care nu s-a râs niciodată la
Bucureşti . . . La Bogata se râdea, şi după râs, urma imediat ţipăt de spaimă sau
tăcere . . . Aşa era totul . Simţeai publicul - ca pe un animal sălbatic, ca pe un cal
nărăvaş. Dacă nu le-ar fi plăcut, ar fi plecat, organizatorii ne-au şi spus . . .
1 . 1 . : Şi sunt spectacole care durează mult.
A.D.: Cam trei ore - Titus. La Bogata s-a jucat într-un ritm extraordinar şi a
durat doar două ore patruzeci şi cinci. Douăzeci de minute mai puţin . Să joci aşa
la 2700 m altitudine . . . cu măşti de oxigen în culise, unor actori chiar li s-a făcut rău
după primul spectacol, pentru că nici nu erau obişnuiţi, efortul nu era dozat, erau
să leşine, mai ales după scenele care implică mult efort fizic. Dar publicul a
reacţionat extraordinar. N-am mai întâlnit niciodată un public la fel . Poate numai
când am fost în Japonia cu lulius Caesar, am avut parte de o reacţie
asemănătoare. N u în timpul spectacolu l u i , ei nu scot un sunet în timpul
spectacolului, dar la sfârşit - aplauzele care au fost şi publicul care a venit la
conferi nţa de presă; organizatorii p regătiseră 30 de scaune şi au venit 300 de
spectatori să pună mâna pe actori, să vadă dacă sunt adevăraţi. C u cadou ri . Am
povestit la vremea respectivă - un spectator ne-a făcut cadou vreo şase lăzi cu
fructe, de toate fel u ri le. Noi avem tendinţa să dispreţuim ce nu este european, sau
ce vine de foarte departe sau dintr-o fostă colonie. N u avem d reptate . . . Şi oamenii
sunt minunaţi. Oameni deştepţi, am stat de vorbă cu nişte fete care e rau studente
la regie, la actorie - puneau nişte întrebări extraordinar de i nteresante, ne
spuneau de ce nu le-au plăcut anumite lucruri sau că altele le-au dat de gândit,
ceea ce la noi nu prea se întâmplă. Şi colocviile şi conferi nţele de presă arată
altfel. Acolo ziariştii dacă nu au ce întreba, nu vin. Au o altă educaţie. De
Budapesta nici nu mai vorbesc. Din punct de vedere cultural, a depăşit cu mult
Viena . . . E ra plin oraşul de afişe, formaţii care veneau: de la Peter Gabriel în
concert, până la Bjărk, Rolling Stones . . . La noi, nu vine nimen i , e aşa câte o
sărbătoare când vin lbrahim Ferrer, Cesaria Evora sau Jethro Tul l , acum la final de
carieră. Acolo vine tot ce este mai . . . în vogă. Rammstein. Programul Festivalului
este fabulos. Şi Festivalul de primăvară este festivalul o raşulu i . . . P rimarul
Budapestei nu a fost ales degeaba a patra oară. Totu l e făcut cu g rijă, e stimulant
pentru creatori . . .
1.1.: E obligatoriu să a i oameni cu experienţă În organizarea unor proiecte
internationale.
A:o.: Eu cred că avem şi noi. Oameni tineri, care pot fi îndrumaţi de cei cu
experienţă - câţiva oameni cu experienţă i nternaţională avem . N u trebuie să fie
neapărat critici, pot fi regizori . . . I mportant este să se creeze această I nstituţie, care
este un Festival . Un festival naţional care poate să devină i nternaţional ; practic,
toate au început aşa. Şi Lift-ul (The London I nternational Festival of Theatre) tot
aşa a început, acum vreo douăzeci şi ceva de ani. A fost făcut ca să aducă în
Anglia teatru din lume pentru că, acum 25 de ani, nu venea picior din afară şi nu
conta nimic în teatru, în afara englezilor, ei îl aveau pe Shakespeare, pe Laurence

O livier. . . dar festivalul a fost făcut ca să arate că în j u rul Angliei mai există şi
altceva. Teatru de calitate, care e altfel decât teatrul englez.
1.1.: Întorcându-ne la turneul Teatrului " Bulandra", din comunicatul de presă
pe care l-am primit, am aflat că biletele s-au vândut extraordinar de repede. . .
A.D.: L a Budapesta, biletele s-au vândut cam c u două l u n i înainte, iar l a
Bogata, la primul spectacol , am început c u o oră mai târziu din cauza publicului,
care nu încăpea în sală unde erau deja trei sute de oameni. Alţi o sută stăteau la
coadă, au trebuit să-i redistribuie, a fost scandal, mai să se ia la bătaie.
1.1.: Unde aţi jucat? Înţeleg că existau o mulţime de spaţii În oraş?
A.D.: Am j ucat într-o sală închisă. Trebuie spus că, pe lângă teatrele stabile,
care găzduiau spectacole - pentru că au fost peste 300 de montări - organizatorii
au creat un spaţiu special într-un complex expoziţional pe care I-au numit Ciudad
de/ teatro: un corp central unde seara, după spectacole, se cânta live, se întâlneau
toate trupele, era sărbătoare ; în celelalte clădiri din acest complex expoziţional au
creat 1 3 teatre, fiecare pe configu raţia cerută, italiană, arenă ş.a. Nouă ne-au făcut
o replică identică a decorului şi a sălii de la Grădina Icoanei. Exact la fel . Aveam
senzaţia că suntem acasă. Plus, cabine mobile, duşuri - la Titus e o problemă, cu
tot sângele şi cu tot machiaj u l din spectacol, până şi duşuri au adus într-un spaţiu
în care nu era apă curentă. Au adus nişte cisterne, le-au încălzit. Foarte ingenios
făcut totul. Cabine mobile, toalete chimice - absolut tot.
1.1.: Cât costa un bilet?
A.D.: Noi am jucat cu cel mai scump bilet din festival - 50.000 de pesos, care
înseamnă vreo 1 5 euros. Categoria asta de bilete era cea mai scumpă din tot
Festivalul, e foarte mult pentru ei.

1.1.: Este cel mai mare festival din America latină?
A devenit cel mai mare festival d i n lume. C red că a depăşit, în acest
moment, şi Edi nbu rgh- u l . Au fost 300 de trupe d i n 90 de ţări . P ractic, la ora
asta, e cel mai mare. Este un festival privat şi totul este făcut de e i , nu e ca la
Edinburg h sau ca la Avignon, unde ex istă două festivaluri sau două secţi u n i in
ş i off. Aici totul e in. Ei selectează absolut tot , tri m i t selecţioneri la festivaluri . . .
Ş i l a noi a fost u n selecţioner, care a văzut spectacolul l a Bucu reşti . Au oamen i
care merg peste tot. Patru sau cinci selecţioneri , oameni i m portanti în l u mea
festivaluri lor, pe care îi plătesc şi care văd tot. Sunt împărţiţi pe zone : Europa e
acoperită de cineva , Ame rica de N o rd de altci neva , Ame rica de Sud, Asia - au
fost de-a l u ngul timpului spectacole i m po rtante şi din Asia, anul ăsta a fost un
spectacol pe care eu l-am văzut pe Arte, acum vreo doi a n i . Teatru-dans din
Taiwan - extraordinar, se joacă în g râu, toată scena e acoperită cu boabe de
grâu . Extraordi nar. C loud Gate Dance Theatre - Cântecele celor care umblă.
Foarte frumos spectacol . Nouă, pentru că am fost deja de trei ori şi am avut
succes de_ fiecare dată, ne-au spus că putem să mergem de aici înai nte cu ce
vrem n o i . In '92 când am fost, aveau un buget de aproximativ şase m i l ioane de
dolari. Eu bănu iesc că bugetul s-a triplat în acest moment. Cel puţi n . Ca să
aduci 300 de trupe din toată l umea . . .
1.1.: Câte spectacole aţi jucat?
A.D.: La Bogata, am j ucat cinci spectacole în patru zile, cu un matineu; iar la
Budapesta am j ucat de două ori Unchiul Vanea şi de două ori Titus. U n l ucru iarăşi
foarte important, la Bogata am jucat l a concu renţă - toate spectacolele de la
Ciudad de/ teatro începeau la aceeaşi oră, la opt seara, deci dacă nu le ar fi plăcut,
ar fi putut pleca în altă parte.
1.1.: Ce populaţie are Bogata ?
A.D.: N u ştiu exact, cred că vreo zece mil ioane.
1.1.: Oricum, Înţeleg că festivaulul a devenit şi o atracţie turistică.
A.D.: Da, faţă de ediţia trecută, anul ăsta s-au vândut cu 50% mai multe
bilete de avion către Bogata. Oraşu l a crescut extraordinar de mult. Dacă în '92
erau morţi pe stradă şi se trăgea noaptea cam ca la revoluţie, se auzeau mitraliere
şi eram duşi la teatru cu pază militară, acum e un oraş luminos, curat. . .
1 . 1 : Schimbarea e politică, În primul rând.
A.D. : Da, se pare că şi primarul şi p reşedintele sunt totuşi mână de fier şi
au investit foa rte mult. Oraşul a re 1 3 u n iversităţ i . Au un respect extraord i nar
pentru tot ce înseamnă cultură şi o mândrie . . . Radu Amzulescu s-a împrietenit
cu un şofer de taxi, care i-a dat o replică extraord i nară - "Noi în Columbia am
înţeles u n l ucru : cu noaşterea înseamnă putere , cu noaşte re � înseamn ă forţă".
Un şofer de tax i ! Le-a băgat cineva chestia asta în cap . . . l ncă o dată spun,
festivalul este u n festival p rivat, d i n fonduri donate de cetăţen i , donate de firme
mari, au foarte m u lţi sponsor i . S p re deose b i re de Bucureşti , ei au înţeles că un
festival are valoare când tot o raşu l participă. Au avut unele d intre cele mai mari
şi mai faimoase teatre de stradă din l u m e cu spectacole de teatru pirote h n ic,
trupe serioase, trupe cu cheltuieli mari, nu doi pe catal ige care ba_t într-o
tambu rină. Cam toate spectacolele se jucau de patru până la zece ori . In ceea
ce ne priveşte, au recunoscut că spectacol u l a avut un succes enorm şi că ar
fi putut să p rog rameze mai m u lt de cinci reprezentaţ i i . Asta a fost. Nici noi nu
am fi putut merge mai devreme. P ractic, am jucat pînă în u ltima zi a Festiva l u l u i ,
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j u mătate din trupă a zburat d i rect Budapesta-Lond ra-Caracas-Bogota. N u s-ar
fi putut altfe l .
1.1.: Ce altceva ati mai avut În program?
A.D.: Au mai fost colocvii interesante cu studenţii de la teatru , am fost invitaţi
să ţinem un fel de master class cu tineri actori despre cum se creează un personaj
master class la care am fost însoţit de Marian Râlea şi de Camelia Maxim. Am
mai participat la un colocviu despre spaţiul scenic. Deci şi partea educativă a fost
importantă. Se merge pe toate latu rile, au avut de toate : teatru pentru copii, teatru
de păpuşi, teatru-dans, trupe din Slovenia, Statele Unite, Spania - cu foarte multe
lucruri, pentru că anul acesta Spania a fost invitată de onoare, Germania, foarte
i nteresant program, teatre din Viln ius, Ljubljana, Croaţia, Italia - The Resistance
Dance Factory cu Water Wa/1 un spectacol jucat cu totu l pe apă. Foarte multe
lucruri interesante şi îmi pare rău că noi nu am apucat să vedem alte spectacole.
Având o trupă redusă la minimum - 35 de oameni - trebu ia să facem toţi de toate.
Costurile au fost imense, 90% au acoperit e i : bilete de avion , hotel de cinci stele.
A fost foarte frumos şi foarte interesant.
1.1.: Ce tradiţie are festivalul?
A.D. : Au 1 8 ani de organizare, asta a fost ediţia a IX-a, pentru că are loc o
dată la doi ani. Au o logistică foarte bine pusă la punct.
1.1.: La Budapesta cum aţi fost selecţionaţi?
A.D.: Gabor Zsambeki, directorul de la "Katona", a văzut spectacolul, a vorbit
cu di rectorul Festivalului de primăvară şi, împreună, au trimis un cronicar cunoscut
de la e i , care a scris şi a recomandat spectacolele.
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1.1.: Deci, chiar dacă nu mergeaţi prima oară, ei au selectat totuşi
spectacoulul, nu v-au invitat pur şi simplu.
..
. .
.
.
A.D.: Toti fac aşa. Foarte rar, ch1ar daca a1 ma1 fost, obţii sa le tnm1ţ1 doar
caseta. Ei ch e ltuiesc nişte bani şi trim it un selecţioner. E o garanţie. Nu e acelaşi
lucru dacă trimiti doar caseta, chiar dacă în cele din urmă tot eşti i nvitat. Se pare
că noi vom merg e la anul cu Titus în Mexic, pentru că am fost văzuţi la Bogota, şi
am mai primit o i nvitaţie şi la un festival din Coreea de Sud, cu care suntem încă
în discuţii . Un festival de m ici dimensiun i , după câte îmi dau seama din programu l
lor, un festival încă la început.
1.1.: Dar reteaua
functionează.
'
A.D.: Sigu r că da. Au fost la Bogota şi au văzut. Apoi, toţi directorii marilor
festivaluri se întâlnesc anual la Geneva. Eli Malka - directorul Festivalului UTE - mi-a
spus că au făcut un fel de asociaţie a marilor festivaluri de teatru din lume. Se
întâlnesc la Geneva o dată pe an şi acolo schimbă impresii despre spectacole văzute
sau despre care au auzit de la selecţionerii lor că ar merita să fie văzute. Aşa se
explică. Sunt oameni care se învârt în lumea festivalurilor, care cu asta se ocupă, din
asta trăiesc. Lucrează pentru mai multe festivaluri, nu numai pentru unul singur.
1.1.: După festiva/urile organizate la noi, aţi avut prilejul să dezvoltaţi alte
proiecte internaţionale ?
A.D.: N u . După 1 794, la Festivalul de la Sibiu, a venit o doamnă şi ne-a spus
că reprezintă un festival din Polonia şi că ar fi ono rată să participăm ş.a . . . după
care nu am mai pri m it nici o veste. Poate o să se întâmple anul ăsta . . .
12 mai 2004
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