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Motto:
„Teatrul este un punct optic. Tot ce există
în lume, în istorie, în viaŃă, în om, totul, el
are datoria să reflecte, dar sub bagheta
magică a artei.” (V. Hugo)

INTRODUCERE

Teatrul, privit în manifestarea lui generală, apare ca un domeniu
complex şi complet, în care se pot îngemăna toate artele, ca într-o
sinteză de adevăruri ale simŃirii şi ale gândirii umane. Teatrul nu
numai că are puncte comune cu celelalte arte, are puncte de graniŃă, de
atingere, dar, ca într-o metamorfozare alchimică, el chiar le poate
încorpora pe celelalte. Astfel, privind de la distanŃă, putem spune că
sculptura este o artă şi teatrul este alta, dar… Nu este aşa! Actorul,
când se află în plinătatea actului său interpretativ, sub privirea a sute,
mii de spectatori, nu are voie să se mişte banal, aşa cum ar putea să o
facă pe stradă sau acasă la el, simplu şi cotidian. Atitudinea actorului
pe scenă are în ea nobleŃe şi linie, are o demnitate statuară. Mişcările
sale vor exprima ceva din plastic tăcută, dar vie, a basoreliefurilor de
pe frontoanele templelor antice. Derivând din această statuare sculpturală a mişcării şi interpretării, au apărut în teatru Pantomima şi
Mimul Corporal, Statuile Vivante, Teatrul Dans şi Commedia dell
Arte. Astfel de vibraŃii controlate apar şi pe platourile de filmare
populate de sute de actori şi figuranŃi unde, ca într-o imagine ce se
mişcă graŃios, dar cu încetinitorul, într-un timp cu totul special, suspendat şi anistoric, arta comunică cu divinitatea. Dacă în organizarea
acestor prezenŃe artistice creatoare, regizorul nu are optica plastică
necesară, dacă nu ştie să creeze aceste „statui vivante”, se poate
întâmpla ca „sufletul” reprezentării scenice să nu apară, iar spectacolul
să devină banal sau să rămână inert. În spectacolul teatral pictura
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aduce cu ea culorile costumelor şi adâncimile spaŃiale ale decorului,
iar apoi dansul comunică atitudinilor actoriceşti o fluiditate şi o varietate
caracteristică mişcării, impune ordine şi armonie. Arta muzicii şi cea a
rostirii cuvântului vin să completeze gama artelor ce sunt încorporate
marelui fenomen ce oglindeşte însăşi viaŃa, respectiv TEATRUL.
Iar Teatrul gestual este ca o zbatere uşoară de aripă…
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