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Prin lucrarea noastră, Gândirea procesului de creație şi receptare a unei opere scenice prin

metafora sistemului digestiv, propunem o grilă de lectură bazată pe metafora digestivă, cu scopul de

a face vizibile anumite caracteristici ale acesteia și pentru a identifica noi concepte și perspective

critice.

În legătură cu studiile teatrale în general, vom folosi în special o abordare semiotică, articulată

cu gândirea psihanalitică, dar și cu studiile literare și cu câteva concepte ale filozofie. Apelăm, de

asemenea, la critica teatrală, precum și la mărturii ale unor artiști și spectatori. Deoarece artiștii

scenei evoluează într-un anumit univers transdisciplinar, atât în ceea ce privește influența lor cât și

practica lor efectivă, ne vom referi, de asemenea, la literatură, la artele vizuale, la performance și la

cinema, atât în ceea ce privește operele artistice, cât și lucrările critice legate de acestea. Chiar dacă

ne limităm la secolul XXI, solicităm cel mai des gândirea teoretică a artiștilor care au marcat

evoluția teatrului în secolul trecut, întorcându-ne până la Constantin Stanislavski. Acest lucru se

datorează faptului că timpul care a trecut ne permite să avem o perspectivă mai clară asupra acestei

gândirii și, mai ales, ținând seama de faptul că artiștii de astăzi au fost instruiți în legătură cu

moștenirea lor. De fapt, practica artistică fiind o continuare a istoriei teatrale, creatorii au fost

obligați să se poziționeze în raport cu cei care i-au precedat.

Ne concentrăm atenția asupra teatrului, dar vorbim, mai cu seamă, despre operele scenice

(œuvres scéniques) și nu despre operele teatrale (œuvres théâtrales) din mai multe motive. În primul

rând, opera scenică este un concept mai potrivit pentru obiectul nostru de studiu, în ceea ce privește

reflecția teoretică, precum și pentru corpusul de creații selectat, mai ales pentru operele prezentate

pe scena teatrelor din Franța între 2010 și 20181. Pentru a înțelege prefigurarea acestui teatru, în

toată pluralitatea sa, vom aborda, de asemenea, unele lucrări care i-au însoțit apariția în secolul al

XIX-lea.

În timp ce termenul de „operă teatrală” (œuvre théâtrale) poate face referire la un text dramatic,

noțiunea de operă scenică se îndepărtează de o viziune texto-centristă a teatrului și propune o

abordare care, într-un mod mai contemporan, pune cu adevărat spațiul scenic în centrul operei. În

continuarea unei epoci care a pus în discuție, în mare parte, supremația textului, scena devine, din

ce în ce mai mult, locul originar al unei opere și al deciziilor artistice care vor urma. Această

tendință este cea pe care criticul și teoreticianul teatrului Bruno Tackels o conceptualizează în mod

deosebit, vorbind despre un „écrivain de plateau”2 (scriitor de platou) pentru a desemna anumiți

regizori. Scena nu mai este acel loc din care actorul trebuia să „comunice gândul dramaturgului“3,

1 În ceea ce privește corpusul nostru, ne vom concentra asupra opere scenice prezentate recent, în cea mai mare parte
din 2010, pe teritoriul european și, în principal, în Franța, de artiști europeni sau obișnuiți la scenele europene.

2 B. Tackels, Les Écritures de plateau. État des lieux, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2015 (trad. mea).
3 C. Stanislavski, La construction du personnage, Trad. C. Antonetti, Paris, Pygmalion, 2006, p. 297 (trad. mea).
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conform dorințelor lui Constantin Stanislavski. A devenit locul apariției unei „materii

multivalente“4, locul în care, într-un raport de influențe reciproce, în timpul procesului de creație,

punerea în scenă, scrierea textuală, jocul teatral, scenografia precum și alte forme de limbaje

scenice vor participa la realizarea operei.

Studiind opera din punct de vedere scenic, ajungem la ideea unui spațiu concret din care și în

care opera se realizează în prezența unui public. Într-adevăr, munca repetițiilor - uneori o simplă

pregătire - este doar o parte a unui proces creativ care continuă atunci când se desfășoară opera pe

scenă. Prin urmare, în afară de a sublinia prezența indispensabilă a cel puțin unui spectator ca

destinatar al operei, atunci când vorbim de o operă scenică, facem mai evidentă necesitatea

reflecției cu privire la participarea publicului la procesul de creație. Este, de asemenea, o modalitate

de a lăsa deoparte ideea unei opere teatrale a cărei formă și conținut sunt stabilite înainte de

reprezentarea ei. În cele din urmă, pe lângă considerarea spațiului scenic ca spațiu de lucru aflat „în

amonte“ de reprezentare, vorbim despre o operă scenică în relație cu ideea unui proces de creație

care se întinde până în momentul realizării operei pe scenă, în legătură cu prezența și activitatea

spectatorilor. Această activitate, departe de a fi pasivă, este aceea a unui spectator care nu este doar

„emancipat“ (Rancière) prin modul în care privește opera, ci, uneori, și „partener de joc“5 sau

„subiect de enunțare provizoriu“6. În ceea ce ne priveşte, considerăm spectatorul ca un co-creator al

unei opere scenice, prin scrierea unui text spectacular sau, dacă nu, așa cum vom vedea, anti-

spectacular.

În ceea ce privește utilizarea metaforei, pe care o punem în centrul demersului nostru de

studiere a procesului de creație și receptare a unei opere scenice, ținem seama de faptul că ea

aparține, așa cum ne amintește Paul Ricœur7, în lumina lui Aristotel, atât de domeniul retoricii, cât

și de cel al poeticii. Demersul nostru se află la limita retoricii și a poeticii, la fel ca și cel al

metaforei.

Î n La Métaphore vive, Paul Ricoeur dedică un capitol relației dintre model și metaforă.

„Modelul nu aparține logicii dovezii, ci logicii descoperirii.”8 În acest sens, vom folosi metafora

sistemului digestiv pentru a descrie și, astfel, a modela procesul de creație și cel de receptare a unei

opere scenice sub forma unui proces digestivo-poietic, care le conține pe ambele în potențial și le

realizează pe amândouă în acțiune ca procese separate.

4 B. Tackels, op. cit., p. 105 (trad. mea).
5 Catherine Bouko, Théâtre et réception. Le spectateur postdramatique, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang – col.

„Dramaturgies”, 2010, p. 69 (trad. mea).
6 André Helbo, Les Mots et les Gestes, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1983, p. 81 (trad. mea).
7 P. Ricœur, La Métaphore vive, Paris, Seuil, 1997, p. 18.
8 Ibid., p. 302.
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Metafora digestivă a fost folosită de mai multe ori, din cele mai vechi timpuri, ca parte a

reflecției teoretice asupra spiritului și a creației artistice. Unele dintre aceste utilizări fac parte astăzi

din conversația curentă. Privirea asupra procesului digestiv a variat enorm în decursul secolelor,

datorită evoluției credințelor populare și a cunoștințelor empirice, ca și - după apariția sa în

antichitate, odată cu Hippocrates – urmare dezvoltării științei medicale și a popularizării acesteia.

Aceste variații se mai găsesc în utilizarea metaforei digestive. Astfel, atunci când procesul digestiv

este considerat un simplu proces de absorbție fără transformare - așa cum este cazul din punctul de

vedere a lui Platon -, binele aduce bine, răul cauzează rău, iar teatrul trebuie să transmită doar valori

pozitive, pentru a nu contamina spectatorii care nu ar avea la dispoziție antidotul necesar. Vărsarea

este, apoi, un remediu purgativ pentru a respinge elementele din afara corpului care sunt dăunătoare

pentru el.

Dimpotrivă, printr-o concepție mai complexă a procesului digestiv, așa cum este cazul la

Quintilian și la gânditorii teoriei „inspirației“, inclusiv la Petrarca, Du Bellay și Montaigne, digestia

produce o transformare adevărată. Din punct de vedere teatral, este valorizată capacitatea artiștilor

și a spectatorilor de a-și însuși ceea ce ei percep din natura, pentru a transforma un spectacol și

pentru a-și dezvolta creativitatea. Vomismentul în teatru este considerat un proces cu sens negativ,

deoarece este asociat unei reproduceri slugarnice, nicidecum unei transformări a materiei brute,

aidoma alimentelor netransformate suficient de sistemul digestiv. Noțiunea de transformare se

aplică și pentru a studia efectul alimentelor asupra consumatorului. Astfel, metafora „cărți înghițite”

implică transformarea receptorului: aceasta va fi utilizată în special pentru a teoretiza educația

femeilor tinere și în tratarea femeilor isterice în Vechiul Regim al Franței, prin descurajarea

lecturilor romanelor sau a ieșirii la teatru, al căror efect era prezentat ca toxic pentru mintea și

corpul fragil al acestora. Ca urmare, păstrând legătura cu metafora sistemului digestiv, gânditori ca

Victor Hugo și Friedrich Nietzsche ne invită să luăm în considerare evoluția gustului în timpul unei

vieți sau a unei epoci și, în acest fel, deschid calea pentru a gândi evoluția în timp a sensibilității

estetice și a proceselor de creație a spectatorilor și a artiștilor.

De la sfârșitul secolului al XIX-lea, metafora digestivă este folosită frecvent ca parte a unei

critici a teatrului burghez, cea a unui teatru de digestie care acționează ca un simplu divertisment

pentru spectatorul „sătul“. Bertolt Brecht și Antonin Artaud, în mod special, fiecare în felul său, îi

opun un alt tip de teatru: în timp ce teoreticianul efectului de distanțare și al teatrului epic își

propune să trezească rațiunea spectatorilor pentru a deveni conștienți de realitatea istorică în care

trebuie să se poziționeze și să acționeze, autorul teatrului de cruzime îi atacă simțurile pentru a-i

scoate din toropeala lor, dintr-o condiționare societală care îi separă de ceea ce este cu adevărat

viața.
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Din punct de vedere filosofic, metafora digestivă este atunci considerată mai degrabă într-un

sens negativ: Gaston Bachelard denunță utilizarea sa abuzivă în domeniul științei, Jean-Paul Sartre

îl folosește pentru a critica moștenirea neo-kantiană, iar Emmanuel Levinas consideră că este un

obstacol în calea gândirii asupra alterități. Cu toate acestea, intenționăm să arătăm că, în contextul

actual, utilizarea metaforei digestive justifică demersul acestei lucrări.

Având în vedere aceste utilizări ale metaforei digestive, ne permitem să evidențiem

continuitatea lor istorică și să înscriem reflecția noastră de astăzi în continuarea acestei evoluții.

Pentru a aborda rolul reprezentărilor sistemului digestiv pe scena teatrală contemporană, mai

ales prin imaginea „vărsării“, pornim de la observația că atunci când vine vorba de respingerea

alimentelor sau a băuturilor, „această respingere [a] devenit curent în teatrul primului deceniu al

secolului douăzeci și unu“9. Apoi comparăm metafora vărsării teatrale pe scena contemporană cu

cea a scuipării, așa cum a fost teoretizată de Jean de Palacio despre poezia fin de siècle în Franța.

Această paralelă ne permite să subliniem influența imaginației de zi cu zi - orientată spre

principalele preocupări ale unei epoci - asupra temelor, dar și asupra formelor la care poate ajunge

creația artistică la un moment dat. Este clar că astăzi modul nostru de alimentație depășește

domeniul sănătății digestive și se află în centrul unei serii de probleme majore contemporane, cum

ar fi schimbările climatice, protecția mediului, apărarea tradițiile culinare locale, economia sau chiar

religiile. De la plămâni, atenția coboară astăzi la nivelul abdomenului: scuiparea ftizică din

societatea sfârșitului de secol al XIX-lea și vărsarea din ceea de astăzi sunt asemănătoare cu modul

în care influențează imaginarul fiecărei epoci, inspiră reprezentări figurative, în timp ce traduce

greața și angoasa viitorului, comune ambelor epoci. Imaginea scuipării chiar participă la evoluția

procesului de creație a poeziei și ne invită să considerăm că imaginea vărsăturii joacă un rol similar

în prezent.

1 / Aparatul digestivo-poietic: re-descrierea proceselor de creație și receptare a opere scenice

prin metafora digestivă

Referindu-ne la La métaphore vive („Metafoara vie“) a lui Paul Ricoeur, deschidem prima parte

a acestei lucrări cu necesitatea de a „revitaliza” metafora digestivă, adică de a lupta împotriva

reducerii sensului datorat utilizările repetate a acestuia doar în anumite contexte. Pentru aceasta

revenim la realitatea concretă a procesului digestiv. Reamintind subiectivitatea conceptului de

9 A.-H. Stourna, La cuisine à la scène, boire et manger au théâtre du XXème siècle, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, Presses Universitaires François-Rabelais de Tours - Col. „Table des hommes”, 2011, p. 119 (trad. mea).

7/43



aliment (fiind calificat aliment acel ceva din care o ființă vie se poate hrăni), definim metaforic

„alimentul“ procesului de creație și receptare a unei opere scenice orice element care poate fi

utilizat de cel puțin un artist în activitatea sa artistică sau, respectiv, de cel puțin un spectator în

timpul receptării spectacolului de teatru. Aceasta e coerentă cu definiția procesului semiotic triadic

al lui Charles Sanders Peirce, care plasează conceptul de semn în cadrul unei potențialități: aceea de

a fi interpretat de cel puțin un interpret (real sau virtual).

Noi vom opera, de asemenea, cu noțiunile de „comestibil“ și „digestibil“, dar și cu fenomenele

de intoleranță și de alergie alimentară, pentru a defini dificultățile sau incapacitățile artiștilor și ale

spectatorilor de a se confrunta și de a trata un anumit semn perceput.

Pentru studiul nostru cu privire la procesul de creație și receptare a unei opere scenice, definim

echivalentul metaforic al sistemului digestiv ca un aparat digestivo-poietic. Acest aparat este

compus dintr-un set de instanțe care gestionează un anumit limbaj scenic, fie că este vorba, de

exemplu, de actorie, scenografie sau muzică. La nivelul global - dar această reducere este poate prea

simplistă - putem spune că fiecare instanță asociată cu un anumit limbaj scenic reprezintă abilitatea

de a asimila și de a transforma - direct sau indirect - percepția unui semn non-teatral ca semn teatral,

care aparține acestui limbaj (procesul de creație), sau transformarea unui semn teatral al acestui

limbaj într-un semn non-teatral (procesul de receptare). Utilizarea semiotica lui Peirce ne permite să

abordăm semnul într-un sens foarte larg, desemnând astfel atât mimica actorului, culoarea unui

element din decor sau o simplă idee sau o emoție. În funcție de context, instanța se referă la

capacitatea unui individ - în aparatul digestivo-poietic personal – sau la toți actanții unui același

limbaj scenic, fie că este vorba de procesul de creație (actorii pentru jocul lor sau regizorul pentru

regia sa, de exemplu) sau de procesul de receptare (spectatorii). Pentru a trata separat aceste două

categorii de actanți, vorbim atât despre o instanță scenică, cât și de o instanță spectatorială. Opera

scenică este o formă de organizare a acestor instanțe. Astfel opera influențează procesul digestivo-

poietic al fiecărui individ implicat, precum și cel al artiștilor și al spectatorilor, care, la rândul lor,

sunt actanți ai operei scenice.

În continuarea teoriei teatrale care vorbește în special de un „colectiv de enunțare” (Helbo) sau

de o „cooperare dramaturgică” (Bouko) între artiști și spectatori, și bazându-ne pe abordarea

psihanalitică a muncii creatoare a psihanalistului Didier Anzieu, reunim procesele de creație și

receptare, ambele fiind puneri în acțiune ale aceluiași proces comun: procesul digestivo-poietic.

Modul de activare al acestui proces va depinde de mai mulți factori, și se va baza în special pe o

poziționare mai mult sau mai puțin voluntară a individului, investindu-se mai mult sau mai puțin în

realizarea operei scenice ca artist sau spectator. Astfel, aparatul digestivo-poietic poate fi gândit nu

numai ca un aparat individual, ci, de asemenea, ca ecosistemul care reunește toate instanțele
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(scenice și spectatoriale) în timpul reprezentației teatrale. În acest ultim caz „aparatul“ este definit

ca unirea tuturor instanțelor, fie scenice sau spectatoriale, și care sunt constituite din diferite

persoane care percep, produc (direct sau indirect) și imaginează, pornind de la o altă instanță (sau

alte instanțe), contribuind la realizarea operei scenice (joc teatral, mișcarea coregrafică, lumina,

etc.).

Demersul acestei lucrări se bazează în principal pe modelarea procesului creativ a lui Anzieu în

mai multe secvențe, așa cum a fost teorerizat în Le corps de l'œuvre. Anzieu revine la izvorul

procesului de creație și îl consideră în mod originar ca găzduirea unui reprezentant psihic al

inconștientului căruia îi este dor de simbolizare. Metaforic, acest necreat care ajunge brusc în

conștiință, impunând cadrul în care poate fi simbolizat, are violența și energia unui soi de vărsătură

primordială. Din invenția unui cod organizator al operei scenice, în legătură cu alegerea unei

materii, pentru a o încorpora într-un „trup”, rezultă configurația specifică a unui aparat digestivo-

poietic, comun pentru artiștii care lucrează la creația opere scenice și pentru spectatorii care vor

participa la realizarea ei pe scenă. Reprezentația coincide cu scrierea unui text spectacular nu doar

din partea instanțelor scenice (Pavis), ci și din partea instanțelor spectatoriale (Helbo, Bouko).

Procesul digestivo-poietic este similar cu un proces de semiotizare.

Fiind considerat un polisistem (Helbo) sau un ecosistem (Feral), acest aparat digestivo-poietic

al operei scenice determină o relație specială în timpul creării operei scenice în sine, în interacțiunea

directă cu aparatul digestivo-poetic al fiecărui artist și spectator implicat. Din interacțiunea dintre

aparatul digestivo-poietic comun (cel al opere scenice) și cel individual (unic pentru fiecare artist și

spectator) se va naște o anumită operă scenică. (Re)-configurarea acestor aparate digestivo-poietice,

în mod direct sau indirect, este, prin urmare, o provocare majoră pentru artiștii care trebuie să

ghideze procesul digestivo-poietic (semiotizarea) al artiștilor cu care lucrează și al spectatorilor care

vor fi apoi implicați în realizarea scenică a operei - mai ales că operele scenice contemporane pierd

lizibilitatea, coerența lor devenind opacă.

Având în vedere că artiștii și spectatorii sunt dotați cu un aparat digestivo-poetic de aceeași

natură și pe care ar fi capabili să-l utilizeze în timpul reprezentației, ajungem la câteva concluzii. În

teatrul dramatic, prin identificarea cu fabula, spectatorul uită atât de rolul său de spectator

(receptarea operei), cât și de cel artist (crearea operei). Spectatorul creează un text spectacular, fără

a avea impresia că este autorul acestuia. Astfel, spectatorul atribuie artiștilor responsabilitatea

întreagă a plăcerii sale sau nemulțumirii sale, și nu se simte responsabil pentru aceasta. De

asemenea, el nu pune la îndoială abilitățile sale de spectator, ca urmare a unei experiențe
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spectatoriale neplăcute. La căderea cortinei, el îi aplaudă pe artiștii sau îi huiduie pentru a exprima

și a forța atenția lor asupra opiniei sale, poate pentru a se asigura că următorul spectacol va fi mai pe

gustul lui. În timpul scrierii textului spectacular, exercițiul cognitiv al activității sale spectatoriale a

fost limitat, el fiind absorbit de desfășurătoarea dramei pe care a trăit-o. În timpul unei reprezentații

dramatice, se poate întâmpla ca spectatorul să se afle în inima unei « furtuni afective“10, să cunoască

o stare de grație a cărei existența doar o observă (calitatea, în sensul lui Peirce) și de care se bucură

complet, fără a mai trebui să scoată altceva din acesta. Astfel, nu se lansează neapărat într-o regresie

psihică specifică actului creator. 

Bulversarea obiceiurilor spectatorilor, cauzată de îndepărtarea de la convențiile teatrului

dramatic, a dus la evoluția formelor scenice și a reacțiilor spectatorilor. Confruntat cu acest tip de

forme noi pentru el, comportamentul spectatorului oscilează între două extreme, fie că se află în fața

unei opere scenice care nu-l mai emoționează deloc pentru că este ocupat să-și producă mecanic

semnificații într-un mod intelectual, fie că devine adevăratul creator al experiențele sale scenice,

printr-un dispozitiv care intenționează să declanșeze în spectator un proces creator real. Fiind astfel

implicat, spectatorul este mai mult decât oricând obligat să considere spectacolul ca un material

spectatorial pe care va trebui să-l manipuleze pentru a crea. În consecință, el se simte, mai mult sau

mai puțin conștient, tras la răspundere cu privire la crearea unui text spectacular al cărui singur

autor va fi: este foarte conștient de faptul că trebuie să trateze semnele percepute prin propriul lui

aparat digestivo-poietic, printr-un proces de semiotizare. În fine, desfășurarea procesului digestivo-

poietic în continuitatea sa, cu întreruperile și reînceperile sale, sub influența configurației operei

scenice în timpul reprezentației, este cea care va permite caracterizarea aparatului digestivo-poietic

al unei opere scenice, ca și al unui individ. Fiecare dintre următoarele două părți ale acestei lucrări

este dedicată uneia dintre cele două dinamici posibile pentru un aparat digestivo-poietic: prima este

metaforic asociată cu vărsarea, a doua cu digestia.

2 / Vărsarea ca o irupție teatrală: de la ușurare la condiționare

Studiul nostru asupra dinamicii asociate cu vărsarea se deschide cu o recitire a evoluției

conceptului din secolul al XIX-lea, în ceea ce privește relația dintre creația teatrală și drama

modernă (Szondi): artiștii de teatru se distanțează în mod intenționat de acest model teoretic, prin

ceea ce definim în mod metaforic ca o vărsătură și la care ne vom referi mai târziu ca fiind o

„irupție“ (irruption). Prin metafora digestivă, studiul asupra schiței Un spectacol ratat11 - scenetă

10 C. Stanislavski, La construction du personnage, op. cit., p. 332 (trad. mea).
11 D. Harms, Un spectacle raté, Trad. J.-P. Jaccard, Paris, Christian Bourgeois éditeur, 1993, p. 140.
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scrisă în 1934 de către autorul rus Daniil Harms - și asupra Insultei la public12 - textul scris treizeci

de ani mai târziu, de către dramaturgul german Peter Handke - ne permite să ilustrăm transformarea

treptată a irupției ca vărsătură în evoluția istorică a procesului digestivo-poietic.

La fel cum „animalul frumos” a lui Aristotel este, pas cu pas, dezarticulat și recompus ca o

himeră, aparatul digestivo-poietic al operelor scenice este rearanjat. La inițiativa autorilor-rapsozi

(Sarrazac) care lucrează la o hibridizare a elementelor dramatice, epice și lirice, operele scenice

devin polifonice; obiceiurile spectatorilor și artiștilor sunt bulversate. Semnul transparent

(Ubersfeld) al teatrului dramatic dispare tot mai mult la apariția unor semne opace (Helbo, Bouko)

care cauzează multe întreruperi (disruptions) în procesul digestivo-poietic: la fiecare dintre ele,

procesul de semiotizare se oprește punctual. Pornind de la acest concept de disrupție,

conceptualizăm reacția artiștilor și a spectatorilor atunci când se confruntă cu un astfel de fenomen:

disrupția va fi rezolvată printr-o reîncepere a procesului în afara operei scenice (dinamică de irupție,

asociată cu vărsătură) sau în interiorul operei scenice (dinamica digestiei). Nerezolvată, aceasta va

provoca plictiseală, dezinteres. 

Definim iurupția ca o ieșire din cadrul spectacular datorită unui element al operei scenice care

oferă perspective de semiotizare percepute ca fiind satisfăcătoare, acestea fiind în legătură cu

explorarea arhivelor personale (legate de realitate), mai degrabă decât în legătură cu opera în sine.

Deoarece irupția deschide o breșă, o cale spre realul din afara operei, invită artiștii și spectatorii - în

cazul în care ei vreau să creadă în aceasta -, să considere opera teatrală ca vehicul al arhivelor

personale și a celor care sunt alături de ei. Fiecare dintre ei, dacă își dorește, poate să proiecteze

drama-vieții-sale - cu referire la drama-vieți (drame-de-la-vie) conceptualizată de Sarrazac în

oglindă sau în opoziție cu ceilalți și o explorează trecând prin opera scenică. De aceea vorbim

despre un text anti-spectacular, în loc de un text spectacular (Helbo, Bouko). Acest text anti-

spectacular, „scris” într-un mod individual de către artiști și spectatori pe tot parcursul

spectacolului, este datorat unei anumite forme de dramă, o dramă centrată pe partea exterioară a

scenei, în legătură cu arhivele personale (ale artiștilor și / sau ale spectatorilor) care aparțin realității

extrascenice: o exodramă. Această irupție poate lua forme diferite pe care le clasificăm în trei

categorii.

În primul rând, putem vorbi de un performance, adică de intrarea anumitor elemente

performative în aria spectacularului, „un fel de eveniment brut, la care asistăm sau, mai degrabă, pe

care îl trăim ca martori ai acestei izbucniri, ca un eveniment al lumii“13, așa cum spune dramaturgul

și teoreticianul teatrului Joseph Danan. În al doilea rând, irupția poate lua forma unei prezentări-

12 P. Handke, Outrage au public, Trad. Jean Sigrid, in P. Handke, Outrage au public et autre pièces parlées, Paris, 
L'Arche Éditeur, 1968.

13 J. Danan, Entre théâtre et performance, Arles, Actes Sud-Papiers – col. „Apprendre“, 2016, p. 19.
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expulzări (présentation-expulsion) sau a unei prezentări-convocări (présentation-convocation),

adică forma unui proces la care se ajunge prin scrierea unui text anti-spectacular, respectiv prin

respingerea obiectelor detestate sau prin glorificarea obiectelor venerate, respectiv prezentate într-o

lumină negativă sau pozitivă în opera scenică. Aceste obiecte, cu referire la teoria psihanalitică, pot

desemna în egală măsură oameni, idei, o organizație sau orice alt element care dă plăcere sau

nemulțumire subiectului. Acest fenomen conduce în sine la provocări narcisiste și la plăceri care pot

parazita obiectivul primordial al unui astfel de demers: în loc să se descarce în operă de o emoție

învechită (pozitivă sau negativă), pentru a se elibera de ea (este efectul purgativ al vărsări), această

emoție este menținută prin procesul irupției, care, mai mult decât să transforme percepția obiectului

tratat, oferă posibilitatea de a resimți din nou - și pentru a face spectacol din ea - emoția pe care o

provoacă. În al treilea rând, irupția poate lua forma unei prezentări-reproduceri (présentation-

reproduction), adică încercarea de a reproduce în mod identic, fără a le transforma, semnele

percepute în timpul unui eveniment din viața de zi cu zi, a unui vis sau în fața unei opere scenice.

Atunci este voința de a reproduce într-un mod exact un set de semne percepute anterior pentru a-și

însuși efectele sale, fie de admirație sau de dispreț, față de sine sau față de alții. Pentru artiști, poate

fi oportunitatea de a fi admirați de public prin reproducerea semnelor unei opere scenice care deja a

declanșat această reacție - sau să-i atragă disprețul atunci când acest dispreț este apreciat. În cazul

spectatorilor, este vorba de scrierea unui text spectacular care imită modul în care alții au interpretat

aceeași operă scenică sau o operă similară.

În cele din urmă, fie că este vorba de apariția bruscă a unei acțiuni reale, ca performance

(impact direct asupra cadrului spectacular), printr-o referire la obiectele desemnate de prezentare-

expulzare și de prezentare-convocare (impact asupra conținutului operei, fondului), sau printr-o

referire la semnele percepute anterior prin prezentare-reproducere (impact asupra conținutului

operei, dar și a formei), este vorba de punerea în tensiune a configuraților specifice ale aparatelor

digestivo-poietice prezente, care va insufla, în fiecare participant la realizarea operei scenice, o

dinamică, aceasta fiind fie o irupție, fie o digestie care conduce la rezolvarea întreruperilor cauzate.

Cu alte cuvinte, aceste fenomene - fiind mai mult sau mai puțin voluntare - iau o amploare mai

mare sau mai mică în funcție de artiștii și spectatorii care se conformează mai mult sau mai puțin

logicii de a face și / sau de a lăsa să se producă irupția prin opera. Ceea ce au în comun aceste

procese este limitarea activității aparatului digestivo-poietic prin minimizarea transformării

elementelor tratate și prin focalizarea atenției asupra unora dintre ele, ceea ce duce la tratarea lor

într-un anumit mod. Aceasta conduce la o operă în fața căreia, mai mult sau mai puțin punctual,

posibilitățile de interpretare ale artiștilor precum și ale spectatorilor sunt limitate, ieșind chiar dintr-

un proces de interpretare și ajungând la un proces de înțelegere a unui simplu mesaj transmis de pe
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scenă. Este un fel de semiotizare constrânsă, în pâlnie. Din acest motiv, irupția – fie din parte

artiștilor sau a spectatorilor - este asociată cu transmiterea unei arhive și cu monologismul.

În legătură cu irupția, trebuie să definim și erupția, aceasta fiind o reacție violentă care duce la

respingerea globală a unei opere scenice din cauza prezenței unui obiect detestat în operă (în ciuda

faptului că nu este prezentat ca respins, adică nu constituie obiectul unei prezentări-expulzări

exprimate în mod clar din partea artiștilor). Respingerea acestui obiect nefiind posibil prin opera în

sine, se realizează prin opera scenică în întregul ei, prin artiștii care se află la originea ei, la care se

alătură spectatorii care o apreciază. Evidențiem acest fenomen prin reacțiile unor jurnaliști (prin

articole de presă) și ale spectatorilor (discuțiile purtate între artiști și public).

Dezvoltăm reflecția noastră asupra vărsării și irupției prin conceptul de dialogism (Bahtine,

Sarrazac), propriu fenomenului teatral. În continuarea unei reflecții asupra monologului și a

dialogului în vorbirea teatrală, ne extindem discursul la limbajul scenic în general - fie în legătură

cu jocul actorului, cu scenografia sau cu noile tehnologii -, definind irupția ca un proces anti-

dialogic: la nivel teatral, înseamnă reducerea vorbirii la o singură voce monologică. Bazându-ne pe

reflecția lui Jacques Derrida, ajungem la concluzia că irupția de-dialogizează vorbirea scenică,

formată din toate instanțele prezente pe scenă. Irupția conduce la scrierea unui text anti-spectacular,

pentru care diferitele instanțe de enunțare prin aparatul digestivo-poietic, pe scenă și în sala, sunt

instrumentalizate printr-un discurs care țintește adevărul și care poate fi descris ca mesianic.

Ilustrăm reflecția noastră prin studiul anumitor opere scenice contemporane care au tendința de a

provoca irupția artiștilor și a spectatorilor.

Studiind Exhibit B de Brett Bailey, a cărei prezentare la Paris, în 2014, a declanșat o

controversă aprinsă, ne permite să evidențiem subiectivitatea reacțiilor la o opera care provoacă

irupție și a cărei realizare depinde de arhivele personale ale spectatorilor, precum și de arhivele

presupuse ale artistului. În acest sens, se opun apărătorii fervenți (irupția pozitivă) și denunțătorii

(erupția) unei opere scenice care a luat forma unui „zoo uman colonialist“, care ar fi trebuit

considerat ca o denunțare a colonizării: artiștii negrii, puși în scenă de către un artist alb, sunt sau nu

sunt transpuși în serviciul unei încercări de a-i face pe albi să nu se mai simtă vinovați, în raport cu

un vechi proces de dominație?

În Tout le ciel au-dessus de la terre (le syndrome de Wendy) de către Angelica Liddell (autoare,

performer și regizor), prezentat, în special, la Festivalul de la Avignon și la Teatrul Odeon din Paris

în 2013, analizăm o operă scenică care beneficiază foarte mult de irupție și care a fost în mod

regulat asociată cu imaginea vărsării în critica de specialitate - aproape în unanimitate în termeni

pozitivi.
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La nivelul structurii operei, lungul monolog-performance al Angelicăi Liddell, care închide

spectacolul, apare ca rezoluție a enigmelor puse anterior. Aceasta confirmă statutul celor două părți

anterioare ca o simplă rețea de arhive secundare, semne de existență ale unei arhive principale, a

cărui monolog-performance constituie dezvăluirea. Prin opoziția dintre o imagine glorificată a

Chinei (prezentare-convocare) și o imagine detestabilă a burgheziei europene (prezentare-

expulzare), Liddell pretinde să se dezvăluie pe ea însuși ca o nebună Wendy contemporană.

Folosind efectul de spectacolul ca un „efect de real” (Barthes), artista se prezintă pe scenă ca o

„arhivă“ autentică, fiind disponibilă integral pentru consultare de către publicul, fiind autentică prin

chiar scandalul pe care îl provoacă. La nivel de formă, procesele pe care le asociem cu irupția (cum

ar fi repetarea, rotația nesfârșită și mișcarea de dus-întors) contribuie, de asemenea, la crearea unei

impresii de non-transformare, ca și cum anumite arhive vărsate (în sens somatic) ar fi fost redate

intacte. Artista își definește demersul artistic ca „pornografie a sufletului14“.

În Agamemnon. À mon retour du supermarché, j'ai flanqué une raclée à mon fils, creat în 2004,

la Bienala de la Veneția, Rodrigo García (autor, regizor) instituie o altă formă de condiționare a

spectatorilor, printr-un cod de lectură stabilit pas cu pas în timpul reprezentației. Implicarea

concretă a spectatorului - cel care mănâncă și se identifică cu un voluntar fals sau recită cuvintele

dictate de interpreții - este controlată strict de pe scenă. Aceasta determină spectatorul să preia rolul

unei victime pasive, adică același tip de comportament care este denunțat în spectacol: cetățeanul

occidental care participă și nu se revoltă împotriva sistemului capitalist, care oprimă (prezentare-

expulzare) și condamnă la moarte victima „bună” (prezentare-convocare) reprezentată de țările

sărace. Într-o eficientă punere în abis, spectatorul este, de fapt, maltratat de artiștii de pe scena, ca și

cum ar fi trebuit să-i (re)condiționeze, pentru a se convinge pe sine să respingă ceea ce este

prezentat prin societate ca un obiect de vis: trupuri sexual obiectivate, alimente industriale, viața

grandioasă a liderilor politici, etc. Este limbajul articulat care pune în cuvinte - de asemenea, în

timpul unui monolog lung - ceea ce spectatorul va avea deja bine integrat, adică concepția despre

lume a lui García așa cum a fost prezentată și pusă în scenă anterior pe platou.

În cele din urmă, analiza acestor două ultime opere scenice ne permite să demonstrăm modul în

care elementele caracteristice ale erupției pot alimenta condiționarea spectatorului până la a reduce

înțelegerea la o simplă interpretare „bună”. Printr-un gest de scriere scenică care se dorește

eliberator și subversiv, procesul de semiotizare este puternic constrâns. Spectatorul este încurajat să

„irupă”, să iasă din operă pentru a descoperi arhive considerate ca mijloace de dezvăluire a

14 A. Liddell, „Entretien avec Angélica Liddell”, Interviu și trad. Christilla Vasserot despre spectacolul La Casa de la
fuerza (La Maison de la force), Publicat de Théâtre-contemporain.net, [consultat 13 janvier 2018],  (trad. mea).
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Casa-de-la-fuerza-La-Maison-de-la-force/ensavoirplus/
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adevărurilor inteligibile despre sine, lumea întreagă sau artiștii care îi eliberează.

Succesul unei opere scenice construită într-o dinamică de irupție este bazat pe credința în

sinceritatea artiștilor și pe atribuirea unei puteri de revelație atât a lor cât și a operei pe care o

creează. Este în această relație cu privire la autenticitatea și la credința că dimensiunea mesianică a

unei astfel de viziuni a teatrului este în același timp cauza și consecința irupției, ceea ce corespunde

cu efecte exponențiale pe care le ilustrăm cu Dionysus in '69 de Richard Schechner.

3 /  Digestia teatrală: rumegare, retenție, evacuare

Contrar irupției, digestia face parte dintr-o dinamică pro-dialogică. Scopul este de a dialoga pe

marginea a ceea ce este tratat de aparatul digestivo-poietic, pentru a face ca diferitele sale voci să fie

auzite. Acesta este subiectul ultimei noastre părți, în care vom discuta în detaliu modul în care un

proces digestivo-poietic este asociat metaforic cu digestia - termen pe care îl păstrăm vorbind

despre acest fenomen în contextul realității teatrale; îl definim ca un proces care provoacă o

articulare complexă a diferitelor instanțe de enunțare, într-un mod polifonic. Prin analiza mai multor

opere scenice, explorăm dinamica acestei digestii teatrale, care se luptă cu irupția, ca o formă de

digestie a doua oară a unui produs întors din stomac.

Studiul comparativ al piesei de teatru La Reine en amont și al romanului Œdipe sur la route,

ambele fiind scrise de Henry Bauchau la un interval de douăzeci de ani15, ne permite să descoperim

ceea ce ar fi aparatul digestivo-poietic al autorului, format din scrierii sale poetice, diaristice,

teatrale și romanești, care lucrează împreună prin digestia unui conținut inconștient ieșit din terapia

sa analitică, identic cu cel din visele sale. Dacă aceste „organe” digestivo-poietice sunt configurate

diferit în funcție de opere, scrierea teatrală joacă, de obicei, un rol special. Prezentând piesa La

Reine en amont ca o etapă de digestie care va duce la creația romanului Œdipe sur la route, pe care

o vedem ca pe un adevărat „rumen“ digestivo-poietic, o etapă de tranziție pentru un conținut

dureros inconștient, înainte de a i se da forma adevărată prin scrierea romanescă.

C u Oh Louis..., spectacolul coregrafei sud-africane Robyn Orlin, programat de Théâtre de la

Ville la Théâtre de la Cité Internationale de la Paris, în 2017, intrăm într-o operă al cărui subiect - în

special „indigest” - favorizează în sine o dinamică a irupției: piesa face legătura dintre actuala criză

a migrației din Europa și trecutul colonialist al Franței cu Code Noir (Codul Negru) creat de Louis

XIV. Studiem, de asemenea, relațiile dintre irupție și cabotinism prin critici pozitive și negative ale

performanței principalului interpret din partea jurnaliștilor. Chiar dacă această operă scenică, atât

coregrafică cât și teatrală, nu poate împiedica în mod absolut irupția - nici erupția - spectatorilor,

15 Respectiv publicați în 1969 și 1990.
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totuși acționează ca o digestie a vărsării, o încercare de a provoca irupția, însă pentru a însoți

rezoluția sa în interiorul operei scenice. Acest lucru este, din punctul de vedere al lui Robyn Orlin,

modul în care noile generații pot să se înarmaze pentru a se confrunta cu viitorul lor, prin digestia

trecutului conform unui protocol cu accente nietzscheene: „Cred că singurul mod pe care îl au este

de a voma totul și, ca o vacă, de a începe încet să redigere totul.”16 În paralel cu un discurs al cărui

fond pare foarte clar, această operă scenică depășește din punct de vedere estetic o simplă

denunțare. Printr-o subiectivizare care reia codurile mișcării numite „antropofag” din mediul

cultural brazilian și ca răspuns la colonialism (Andrade, Rolnik), Orlin încearcă să scape de capcana

unei denunțări redusă la poziția unui împotrivă.

Această utilizare a irupției ca un impuls de energie, ca un val de controlat, care este luat într-un

mod mai mult sau mai puțin voluntar ca obiect precis al activității creatoare și care produce o putere

de inspirație și de emoție care încă este vizibilă în opera scenică obținută, uneori copleșind-o, este

un demers artistic adânc înrădăcinat în modernitatea noastră. Aceeași provocare este aleasă de

Marie Payen cu JeBrûle și de Kim lan Nguyên Thi cu Disparitions. În aceste două opere scenice,

fiecare în felul lor, artistele fac referire la moartea propriilor lor tați ca punct de pornire. Aceste

două opere scenice invită spectatorul la o călătorie nostalgică de întâlnire a tatălui, a cărui absență

joacă principalul rol. Fiecare inițiază o operă care ia riscul irupției – prin obiectul sau ca și forma sa

-, dar care este rezolvată prin rumegare, într-un ciclu de construcții și deconstrucții a amintirilor și a

reprezentărilor lor până la a desena, ca o umbră neclară, imaginea unei figuri paternale universale,

care scapă de sub controlul lor. Aceste două opere contribuie la aprofundarea noțiunii de rumegare

prin focalizarea pe noi aspecte. În loc să meargp de la o formă de artă la alta, de la o operă la alta,

pentru a digera același lucru (Bauchau), Payen și Nguyên Thi rămân în interiorul aceleiași operei:

Payen reînnoiește de fiecare dată „materia“ (cuvintele) pe care o extrage din „material“ (limba), în

timp ce Nguyên Thi transformă puțin câte puțin același material (imaginile) prin scădere și

adăugare. În aceste opere, diferența dintre ruminație (ressassement) și rumegare (rumination) este

foarte clară, din cauza transformărilor evidente care au loc, dar frontiera este uneori fragilă și în

principal depinde de punctul de vedere al artistului și al spectatorului, de atenția lui, și, prin urmare,

de intențiile care o condiționează.

Considerând procesul digestivo-poietic ca o digestie-rumegare, abordăm acum o consecință

logică a organicității sale. Este vorba, metaforic, de epuizarea nutritivă a alimentului care, prin

digestie, transformare, asimilare, a devenit lipsit de substanțele nutritive pe care a fost destinat să le

furnizeze și a grăbit sfârșitul procesului digestiv. Acest fenomen este însoțit de o producere de

16 Robyn Orlin, „Entretien du 17 février 2018 avec Robyn Orlin”, Interviu cu mine, Trad. mea, (Anexa 4).
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excremente și, prin urmare, de defecare sau excreție. Ca orice proces organic, digestia produce

deșeuri. Ciornele (în sensul lui Feral, draft) acoperă o categorie vastă de documente care, de la

concepția lor, sunt considerate, în general, doar ca fiind preliminare operei. Prin urmare, ele sunt

destinate a fi tratate prin ceea ce definim ca un proces de evacuare (évacuation) care, dacă este

încetinit, duce la retenție (rétention). Forma lor fizică - fie că este vorba de caiete, hârtii,

prototipuri, filme sau sunete - permite păstrarea urmelor procesului de creație și comunicarea de

idei, semne destinate în principal participanților procesului digestivo-poietic în curs. Cu toate

acestea, se poate întâmpla ca aceste documente, aceste ciorne, să nu fie evacuate înainte de

reprezentație și prezența lor pe scenă să paraziteze realizarea operei scenice atât din punctul de

vedere al artiștilor, cât și al spectatorilor. Chiar dacă spectatorii au și posibilitatea de a le evacua, în

special prin alegerea de a acorda atenție sau nu anumitor elemente percepute, ei pot participa,

aidoma artiștilor, la retenție. Evacuarea și retenția pot participa la analiza modurilor de relaționare

cu o operă scenică.

Paradoxal, se întâmplă totuși ca retenția să nu împiedice procesul digestivo-poietic sau chiar să-

l activeze în direcția opusă, ca în spectacolul Le monde renversé propus de către colectivul Marthe

pe scena Théâtre de la Cité Internationale de la Paris, în 2018. Diferite forme de ciorne, produse în

timpul procesului de creație, sunt expuse pe scenă. Dincolo de urmele materiale, procesul de teatru

în teatru face posibilă punerea în scenă a discuțiilor pe care le-au avut cele patru actrițe în

momentul scrierii scenice. Metaforic vorbind, propriile lor materii fecale produse joacă rolul de

aliment. În plus, în momente diferite, anumite urme produse în timpul spectacolului nu sunt

evacuate din platou, ci reținute de la o scenă la alta. Prin analiza a trei exemple (un costum, un

accesoriu și identitatea personajului principal), descriem trecerea semnelor vehiculate, de trecere a

elementelor cu statut simbolic la elemente cu statut iconic, astfel permițând tratamentul lor

digestivo-poietic.

Lucrarea lui Claude Régy ne permite apoi să luăm în considerare încercarea unei digestii pure,

fără a produce excremente. Regizorul regândește relația dintre trup și minte într-o organicitate pe

care o punem în legătură cu reflecția noastră asupra pulsiunii și irupției organice a unui reprezentant

psihic (vărsarea primordială), a unui necreat, la momentul „saisissement créateur” (sesizarea

creatoare), teoretizat de Anzieu. Régy plasează actorii și spectatorii în direcția opusă actului creator

al autorului, chiar înainte de incursiunea corpului în minte, și, prin urmare, înainte de „moartea”

increatului ca totalitate a oportunităților sale de a fi, adică înainte de crearea și încorporarea codului

organizator în corpul operei teatrale scrise. Demersul lui Régy de creație, pornind de la

imperceptibilul legat cu moartea și viața, este echivalent, metaforic vorbind, cu încercarea de a se
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hrăni cu necomestibilul, adică cu nutrientul pur care este, de fapt, necomestibil - fiind situat într-un

loc și timp în care nu a fost încorporat încă într-un aliment. Astfel, Régy depășește problemele de

retenție și de evacuare: nu lucrează asupra urmelor lăsate de ceea ce a fost perceput, ci asupra

urmelor a ceea ce nu a fost perceput; nu asupra urmei textului și a lecturii acestuia, ci asupra urmei

inconștientului care l-a creat. În fine, lucrează cu „această parte a inconștientului realizată în

scris“17, cea pe care a lăsat-o autorul textului.

Pentru atingerea acestui obiectiv - așa cum îl ilustrăm referindu-ne la cele două producții ale

piesei lui Maurice Maeterlinck, Intérieur, în 1985 și 2013 - Régy cere ca spectatorii să lucreze așa

cum lucrează actorii: trebuie să se proiecteze în starea de spirit și de corp care a fost cea a autorului

în momentul scrierii. Urmărirea acestui obiectiv explică grija cu care construiește punerile sale în

scenă având în vedere, în primul rând, relația scenă-sală și, apoi, dematerializarea spațiului teatral

prin scenografie și lumină (construirea unui spațiu mental), dar și prin încetinirea mișcării și a

vorbirii. Contrar irupției care este o dinamică centrifugală în raport cu opera scenică, Régy lucrează

la configurarea unui aparat digestivo-poietic care generează o „dinamică centripetală“18, pe care o

găsim și la Antonin Artaud.

Ar fi dificil să înregistrăm toate direcțiile, adeseori contradictorii, spre care trimit textele lui

Artaud, în relație cu digestia și cu descrierea procesului creativ. În cadrul acestor fluctuații, însă,

propunem câteva corespondențe pornind de la ceea ce Artaud numește „chair” (carne). Astfel, vom

aborda relația de continuitate care se stabilește între corp și gândire, în special în ceea ce privește

actul creator. Regăsim aici ideea unei irupuții primordiale. Dar Artaud nu pare să conceapă

existența unui necreat care ar pretinde să fie creat. Cel mai adesea, în textele lui Artaud, nu carnea

este ceea care se grăbește să ajungă la porțile conștiinței pentru a fi interpretată, ci gândul care

izvorăște din carne, printr-o rețea de nervi, pentru a-i elibera sau a-i confisca puterea, pentru a o re-

aduce - sub forma sa cea mai posibilă - în scriere. Acest „furt” nu este fără consecință: el erodează

interfața dintre spiritul cărnii și gând, adică acea membrana pe care a fost înscris - și descoperit ca

într-un palimpsest -, un proces de simbolizare, același proces pe care Artaud a căutat să-l provoace,

eliberându-l. Acesta este modul în care Camille Dumoulié analizează dilema lui Artaud, care nu

poate să facă altceva decât să scrie și, prin urmare, să altereze această membrană. Artaud nu este

singurul care „fură” din propria sa carne. El este bântuit de un fel de dublu: fiindul, prea laș pentru a

construi un corp, trece prin mintea lui Artaud și-i devorează carnea sau ceea ce el, pentru a scrie, a

început să-și abandoneze. Această (de)posesie este denunțată ca o digestie agresivă, în care el este

17 C. Régy, L'ordre des morts, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 1999, p. 46 (trad. mea).
18 Chantal Guinebault-Szlamowicz, „À la recherche de l'espace mental“, in M.-M. Mervant-Roux (dir.), Claude Régy,

Paris, CNRS Éditions - col. „Arts du spectacle / Les voix de la création théâtrale” n° 23, 2008, p. 51 (trad. mea).
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chiar victima. Fiindul digeră pulsiunea, îi conferă o formă finită, o transformă într-un concept.

Această tiranie digestivă este și ceea a corpului organic, finit, în care fiecare organ este forțat la o

singură funcție clar definită, așa cum societatea burgheză este structurată: Artaud îi opune visul

unui corp infinit: „corpul fără organe” al unui om eliberat.

Problema excreției este o temă constantă în textele lui Artaud. Anusul, orificiul asexual, este

prezentat cu o insistență atât de importantă încât pare să șteargă genitalitatea corpului. Aceasta îi

permite lui Artaud să deseneze imaginea unei ființe umane complete, care nu a fost castrată prin

diferența dintre sexe și care este astfel reconciliată cu posibilitățile infinite ale cărnii. Acesta este

modul în care tubul digestiv este reabilitat în ochii lui Artaud: este mijlocul prin care creatorul poate

proiecta fantasma lui de auto-generare (prin anus). Aceasta se explică, de asemenea, prin faptul că

excrementele nu sunt considerate o pierdere a procesului digestiv, ci ca producții ale catabolismului

corporal, adică ceea ce este expulzarea din părțile moarte ale corpului. Acest lucru limpezește și

afirmațiile prin care Artaud asociază „eul” (le moi) și operele sale artistice cu excremente. De

asemenea, corespunde economiei anorexiei sfinte: nici ingestia de alimente, nici expulzarea de

excremente. Printr-o „tentativă mistică“19, care definește teatrul său, Artaud caută mântuirea printr-

un post care nu este altceva decât o autofagie (Rosolato). Prin urmare, excrementul (elementul

mort) apare ca dovadă a unei nașteri avortate și, prin urmare, a succesului actului creației, așa cum a

fost conceput de Artaud.

Pe de altă parte, excrementul este ceea ce marchează și care este marcat de granița care separă

interiorul și exteriorul corpului, așa cum sunt separate non-fiindul și fiindul, sunetul și imaginea.

Excrementele poartă sigiliul separării de momentul în care a fost expulzat. Prin urmare, miza

reținerii sale, în interior și în exterior, este una de mare importanță. Opera-excrement, care trebuie

evacuată pentru a fi în lume, este suspendată într-un hic și nunc al separării în curs, într-o

nedesăvârșire formală, care încearcă să aducă la lumină infinitul cărnii până la sfârșitul

reprezentației. Între evacuare și retenție, opera scenică este acest spectacol viu (spectacle vivant)

care moare de îndată ce este terminat, dacă nu trăiește prin amintirea purtată în memorie, amintire

pe care, recreând-o (și digerând-o), continuă să-i dea viață până în clipa din urmă.

În ceea ce privește digestia, absolutul nu există; la fel, în teatru. Fiecare operă scenică își are o

parte de irupție, de digestie-rumegare, de retenție și de evacuare, datorită propriilor caracteristici și

datorită subiectivității artiștilor și a spectatorilor implicați în realizarea sa. În continuarea lucrării

noastre, se pare că este posibil să apară criterii diferite - în legătură cu istoria personală, rădăcinile

19 A. Artaud, „Manifeste pour un théâtre avorté”, in Artaud. Œuvres, Ediția stabilită și anotată de Évelyne Grossman,
Paris, Gallimard – col. „Quarto”, 2004, p. 233 („Le théâtre Alfred Jarry 1926-1927”), (trad. mea).
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culturale, vârsta și experiențele artistice și spectatoriale anterioare - pentru a desena profilul unui

spectator mai mult sau mai puțin dispus să intre într-o dinamică de irupție, de digestie, ca și de

retenție, în fața unei opere scenice aparte. Dar ar fi necesar, totuși, să luăm în considerare într-un

mod separat chestiunea gustului și cea a abilităților digestivo-poietice.

Chiar dacă irupția, printr-un efect de șoc, poate fi benefică pentru a conduce la anumite

conștientizări, sau poate chiar să participă în manieră pozitivă la o dinamică de digestie printr-un

efect de supapă (un fel de eructare care nu ar ajunge până la vărsare), metafora digestivă, cu toate

acestea, ne amintește că vărsarea nu este o soluție viabilă în timp și că aparatul nostru digestivo-

poietic are nevoie în mod regulat de a trece prin efortul digestiei, pentru a continua să se

consolideze și să crească.

Ca artist sau spectator, prin alegerea noastră de a participa la realizarea unei opere scenice

deosebite, în căutarea unei relații prin care să amestece, în proporții variabile, identitatea și

alteritatea, fiecare dintre noi își afirmă și voința de a menține o relație deosebită cu celălalt și cu

lumea. De la erupția fuzională - care poate duce la glorificarea sau la respingerea artiștilor și a ceea

ce este reprezentat pe scenă -, până la digestia care invită la eliberarea și la emanciparea

imaginarului, aceste alegeri constituie alegeri prefigurate ale societății.

În lucrarea noastră, prin demersul de analiză a proceselor de creație și de receptare a unei opere

scenice prin metafora digestivă, deschidem calea pentru o abordare „dietetică“ a teatrului la nivel

poetic și etic.
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[En ligne, consulté le 2 juin 2018], http://theatreestrade.wixsite.com/estrade/la-reine-en-amont.
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[En ligne, consulté le 2 juin 2018], http://theatreestrade.wixsite.com/estrade/ceinte.
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Théâtre de la Cité Internationale à Paris, dans le cadre du dispositif Cluster / Événement Prémisses. (Le
collectif Marthe est composé de Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher et Itto Mehdaoui,
associées au dramaturge Guillaume Cayet ; le texte n'a pas été édité).

 
 1.4. GARCIA, Rodrigo

GARCÍA, Rodrigo (texte et mise en scène), Agamemnon. À mon retour du supermarché, j'ai flanqué une
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à l'occasion du Festival Orestiadi de Gibellina (Italie).
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l'espagnol par Christilla Vasserot, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2004.
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 a) Opere principale
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contra los hombres, Bilbao (Espagne), Artez, 2003].
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performative créée le 3 octobre 2016 à Anis Gras, le lieu de l'autre.

  
 1.8. ORLIN, Robyn
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ORLIN, Robyn (mise en scène et chorégraphie), Oh Louis...We move from the ballroom to hell while we have
to tell ourselves stories at night so that we can sleep..., Représentation du 19 décembre 2017 au Théâtre de la
Cité Internationale à Paris, dans le cadre d'une programmation hors les murs du Théâtre de la Ville.

 
 b) Opere conexe
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Arte en France, 2005, 26 min.
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d'Alfortville. Spectacle créé en janvier 2014 au Théâtre de Vanves.

PAYEN, Marie, „JeBrûle, Retranscription de l'improvisation du 15 mars 2014 au Théâtre de la Chapelle Saint-
Louis de Rouen” [Document Word], transmis par M. Payen le 14 mai 2018.

 
 1.10. RÉGY, Claude
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RÉGY, Claude (mise en scène), Intérieur, d'après le texte de Maurice Maeterlinck traduit en japonais par
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programmation au 68ème Festival d'Avignon. Spectacle créé en juin 2013 au Japon.
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