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Scriitoarea Nava Semel s-a nãs-
cut în 1954 la Tel-Aviv. A publi-
cat ºase romane, un volum de
prozã scurtã, unul de poezie,
douã piese, ºase cãrþi de copii ºi
e autoare de scenarii TV. Cãrþile
ei au fost traduse în numeroase
limbi (englezã, italianã, germanã,
cehã, spaniolã, chinezã, olan-
dezã, albanezã). În România i-au
apãrut volumele „Gershona“,
Editura Fiat Lux, Bucureºti 1996,
„Mireasa de hârtie“, Editura
Pandora, Bucureºti, 2000,
„Pãlãria de sticlã“, Editura
Hasefer, Bucureºti 2002. Dupã
multe dintre scrierile sale s-au
fãcut adaptãri pentru teatru, film,
radio ºi TV. Nava Semel a primit
importante premii literare
(American National Jewish Book
Award for Childrens Literature,
Woman Writers of the
Mediterranean Award 1996,
Premiul pentru Literaturã al
Primului Ministru israelian, The
Austrian Best Radio Drama
Award ºi the Rosenblum Prize for
Stage Art). Este membrã a
Institutului „Massua“ de Studiere
a Holocaustului. A lucrat ca jur-
nalist, critic de artã, producãtor
de emisiuni radio.

F
estivalul Naþional de Teatru a gãz-
duit întâlnirea cu autoarea Nava
Semel cu prilejul premierei „Copilul
din spatele ochilor“, spectacol pro-
dus de Asociaþia Femeilor din

Teatru If/Dacã... ºi ArCub, în regia Lianei
Ceterchi ºi în interpretarea actriþei Gabriela
Popescu. Spectacolul se va juca la Sala Studio
a Teatrului „Nottara“. 

Cristina RRusiecki: PPãrinþii ddv. ssunt dde
origine rromânã, sse ttrag ddin BBucovina. DDar
dv. nnu ººtiþi llimba rromânã. 

Nava SSemel: Da. Tatãl meu e din
Siret ºi mama din Suceava. Au plecat în
Israel în 1946. Dar vorbeau în casã ger-

mana. Româna o foloseau doar când
aveau secrete faþã de mine. Aºa cã singu-
rul cuvânt pe care îl ºtiu eu în româneºte
e „fetiþa“. Când îl auzeam, ºtiam imediat
cã vorbesc despre mine. ªi iatã cã piesa
mea are azi premiera în România, þara în
care s-au nãscut ºi au crescut pãrinþii
mei. Am scris-o în ebraicã – limba lor
adoptivã – ºi acum, la ºaizeci de ani
dupã ce ei au emigrat în Israel, fãcân-
du-ºi din Israel casa lor, piesa va fi
jucatã în limba lor maternã. 

C.R.: DDacã aaceasta eera llimba llor
maternã, ccum dde nnu oo vvorbeau îîn ccasã?

N.S.: Nu vorbeau românã pentru cã o
datã ce au ajuns în Israel s-au hotãrât sã
spunã adio trecutului, sã-ºi lase toate
rãdãcinile europene în spate ºi sã înceapã
o viaþã nouã. Se considerau supra-
vieþuitori. ªi, ca mulþi oameni din Israel,
au vrut sã înceapã o viaþã nouã cu o
limbã nouã. Aºa cã au vorbit cu copiii
numai limba acestei þãri.

C.R.: CCum ss-aa nnãscut „„Copilul ddin
spatele oochilor“?

N.S.: Piesa e foarte veche. Eu sunt, de
fapt, romancierã. Scriu piese doar între
douã romane. Literatura e o meserie soli-
tarã. Trãiesc tot timpul singurã, în univer-
sul meu, cu ficþiunea ºi personajele mele.
Spre deosebire de teatru, unde e numai
muncã de echipã iar regizorii ºi actorii pot
propune orice interpretare personalã, în
literaturã e o solitudine aproape de
puºcãrie. Când termin o carte, am nevoie

de contact uman, am nevoie sã vãd
oameni reali. Aºa s-a întâmplat în 1985,
când a venit la mine o actriþã din Israel
care avea un copil cu sindromul Down.
Publicasem deja o carte, „Pãlãria de sti-
clã“, în care era vorba despre suferinþa
din familiile cu supravieþuitori ai
Holocaustului. S-a tradus ºi în românã.
Actriþa mi-a spus: „dacã tot aþi scris o
carte despre durere, de ce nu aþi scrie ºi o
piesã despre copiii cu sindromul Down?“
Prima reacþie a fost sã refuz. Îmi ajunsese
atâta suferinþã. Eram prea obositã ºi prea
epuizatã ca sã o iau din nou de la capãt
cu durerea. 

C.R.: PPare uun aargument ssolid. CCum aa
reuºit aactriþa rrespectivã ssã ttransforme uun
refuz aatât dde vvehement îîn aacceptare? 

N.S.: M-a invitat la ea acasã sã-l vãd
pe fiul ei. Avea ºapte ani. La rândul meu,
l-am luat cu mine pe fiul meu cel mare,
atunci în vârstã de ºase ani. ªi când i-am
vãzut pe cei doi copii jucându-se, pe
bãiatul meu ºi pe al ei, am rãmas fasci-
natã. Bãiatul acela avea magie. Era plin
de luminã. S-a aºezat la pian ºi a început
sã cânte. Acela a fost momentul când am
decis sã scriu piesa ca sã sfãrâm tabuurile
în legãturã cu familiile care au copii cu
handicap. Timp de un an am lucrat la
piesã, apoi am început repetiþiile. 

C.R.: PPiesa aa ffost uuºor aacceptatã dde
teatre? 

N.S.: Nici vorbã. Nimeni nu a vrut sã
se atingã de piesã. Nici un teatru ºi nici un
producãtor. Toþi spuneau: „Ne cerem
scuze, dar o piesã despre un copil cu sin-
drom Down ºi o mamã este egal cu nici un
spectator în salã“. Pânã la urmã, aceastã
piesã a fost iniþiatã de femei. Ele au dus
ºtafeta. Am întâlnit o producãtoare care
ºi-a asumat riscul. Am fost invitaþi sã o
jucãm la un festival de teatru în Israel ºi
atunci parcã s-a deschis cerul. Cronicile
au fost excelente. ªi acest spectacol, pe
care nu voia nimeni sã-l producã, s-a
jucat în Israel timp de 11 ani. Actriþa
noastrã, cea care a iniþiat piesa, a jucat
mai mult de o mie de reprezentaþii. Acum
e deja bunicã. Aºa s-au deschis porþile
textului cãtre lumea largã. Prima þarã
strãinã unde s-a montat a fost Anglia.
Piesa a fost preluatã de BBC în inter-
pretarea unei actriþe celebre, Maureen
Lipman, de la Royal Shakespeare

Company, care acum e ºi ea bunicã. Piesa
se joacã în lume de douãzeci de ani.
Cronicile la montarea britanicã m-au
uluit. Cea din The Guardian spunea:
„Niciodatã nu am fost conºtienþi de faptul
cã în Israel trãiesc familii normale. Auzim
despre Israel doar cã e un loc al rãzboiu-
lui, al morþii ºi al conflictului cu arabii.
Dar de fapt acolo sunt oameni care se
confruntã cu probleme cotidiene.“ Atunci
am înþeles cã piesa mea are un mesaj uni-
versal.

C.R.: ªªi ddv. ssunteþi dde aacord ccu tteza
conform ccãreia lliteratura iisraelianã
trateazã îîn pprimul rrând pproblemele
politice?

N.S.: Da, avem în permanenþã proble-
ma conflictului politic. 

Pãrinþii noºtri sunt supravieþuitori, noi
suntem a doua generaþie din Israel, dar
prima crescutã în limba þãrii noastre.
Copiii noºtri îºi pun întrebãri despre sio-
nism, despre viitorul þãrii, cãlãtoresc în
Estul îndepãrtat. Mare parte din literatura
noastrã se ocupã de subiectele politice, de
conflictul arabo-israelian, de rãzboi, de
maniera în care ne confruntãm cu proble-
ma spaþiului, cu lupta cu Palestina, unde
fiecare trebuie sã aibã propriul sãu spaþiu.
Unul dintre cele mai interesante specta-
cole care existã acum în Israel este
„Plonter“ „Nodul“, despre care revista
„Cultura“ a scris când spectacolul a fost
invitat în România în Festivalul
Internaþional de Teatru al Bucureºtiului,
n.n. E un bun exemplu de companie for-
matã din evrei ºi arabi care scriu o piesã
împreunã, o joacã ºi schimbã rolurile între
ei. Cu toate acestea, noi suntem oameni
normali care se confruntã cu probleme
normale. Pentru mine „Copilul din spatele
ochilor“ e o tranziþie între literaturã ºi
teatru. E monologul unei mame înainte de
prima zi de ºcoalã a copilului ei cu sin-
drom Down. Îi e groaznic de fricã pentru
cã a venit momentul sã-ºi trimitã copilul
în lume. Ar vrea sã-l protejeze, dar
înþelege cã pentru el e mai bine aºa. 

C.R.: CCu aalte ccuvinte, ddin nnou oo ppiesã
traumatizantã?

N.S.: Nu, optimistã. Piesa începe cu
sentimentul familiei cã asupra sa
planeazã un dezastru. Dar e o piesã opti-
mistã pentru cã în ea s-au depozitat toate
impresiile mele iniþiale, din momentul

Trebuie sã aducem pe
scenã cât de multe

forme artistice
Nava Semel în dialog cu Cristina Rusiecki

14-21.qxd  11/01/2008  05:33  Page 18



19
nr. 46 / 22 noiembrie 2007 

cultura interoga]iei
când am vãzut bãiatul aºezat la pian ºi
mi-am dat seama ce sursã de dragoste ºi
inspiraþie poate fi un asemenea copil pen-
tru întreaga familie... 

C.R.: NNu ee ssingura ddatã ccând vvã rrefe-
riþi lla ccopii îîn ooperele ddv.

N.S.: Îmi plac copiii ca protagoniºti în
literaturã. Este un motiv care traverseazã
toate creaþiile mele. Copiii privesc lumea
adulþilor fãrã sã o înþeleagã ºi fac legãtu-
ra cu persoanele cunoscute, bunica,
bunicul, oameni în vârstã. Pentru mine,
bãtrânii au rãmas sursa de înþelepciune
strãveche. În secolul XXI uneori uitãm cã
deþin înþelepciunea ancestralã ºi cã ar tre-
bui sã ne întoarcem cãtre ei ca sã ne
împãrtãºim din cunoaºterea lor. 

C.R.: ªªtiu ccã ppiesa ddv. aa aavut oo llungã
carierã iinternaþionalã. 

N.S.: Piesa s-a montat ºi la radio, ºi pe
scenã la Roma, New York, Los Angeles,
Dublin, în Franþa, Belgia, în multe locuri.
Primul oraº unde s-a produs în Sud Estul
Europei a fost la Praga acum opt ani. Am
fost invitatã la premierã. La început s-a
jucat în þãrile vestice, unde tabuurile în
legãturã cu subiectul se mai dezmorþiserã.
În ultimii ani mi-am vãzut piesa jucatã ºi
în locuri unde ele sunt încã puternice, mai
ales în Europa de Est ºi în þãrile arabe.
Ultima premierã a fost în Turcia, unde se
mai joacã încã. De fapt, se mai joacã încã
ºi în Polonia. Aici montarea era plinã de
revoltã: actriþa e foarte tânãrã, are 28 de
ani. Pe scenã evolueazã o bandã rock,
aºa cã muzica este în întregime live. O
producþie ultramodernã. Dar cel mai plã-
cut lucru pentru mine a fost cã anul trecut
piesa s-a reluat în Israel în limba arabã. E
locul unde mesajul „deschide-te cãtre
ceilalþi“, „priveºte dincolo de ochii celui
din faþa ta“, „percepe-l ca pe o fiinþã
umanã“ sper sã fie încã relevant. În
Anglia, producþia era puþin cinicã, cu ton
antipatetic ºi umor englezesc. Spectacolul
arab e plin de compasiune. 

C.R.: CCum aa aajuns ppiesa îîn RRomânia?
N.S.: Primul care i-a dat o ºansã piesei

mele aici a fost Constantin Chiriac care a
prilejuit în Festivalul de la Sibiu din 2004
un spectacol-lecturã. Astfel expusã, piesa
s-a fãcut cunoscutã comunitãþii
româneºti. A fost publicatã ºi în Antologia
Festivalului. A doua persoanã cãreia îi
sunt recunoscãtore e Liana Ceterchi. Ea a
tradus-o acum zece ani ºi de atunci a avut
destulã încredere cã într-o zi va putea sã
o regizeze ºi în Bucureºti. Oamenii din
teatru au un pic de nebunie. Nu sunt
numai ei înºiºi, ci împrumutã ºi pãrþi din
personajele pe care vor sã le interpreteze.
Sunt niºte visãtori. Iar eu iubesc visãtorii.
Sunt privilegiatã ºi onoratã sã am aici o
partenerã ca Liana. O adevãratã visã-
toare. Visul ei a prins contur dupã zece
ani în care nu ºi-a pierdut speranþa cã
într-o zi va vedea piesa montatã. În
Bucureºti, monologul, un rol cu adevãrat
provocator, e interpretat de Gabriela
Popescu. În fiecare producþie din lume am
vãzut o interpretare diferitã. Ca autor,
când mã duc la premierã în diferite pãrþi
ale lumii, îmi explorez propria operã prin
dimensiunile oamenilor din þara respec-
tivã care gândesc într-o limbã diferitã. 

C.R.: NNu vvi sse ppare ccã ssubiectul, ffie ccã
e vvorba dde ccopilul ccu ssindrom DDown, ffie

de mmama llui, ee, ooarecum, dde nniºã?
N.S.: Nu e o piesã despre cazul parti-

cular al sindromului Down, ci despre
diferenþã, despre Celãlalt, despre capaci-
tatea noastrã de a accepta diferenþa, de a
ne deschide cãtre oricine de pe planeta
asta care e diferit de noi. Visul meu e ca
piesa sã se monteze în locuri unde tabu-
urile încã nu s-au sfãrâmat, în Iran, în alte
þãri arabe ºi africane unde concepþia spar-
tanã despre viaþã, conform cãreia numai
cei puternici trebuie sã supravieþuiascã e
încã în vigoare. Eu sper cã spiritul atenian
al piesei mele va ajunge în locurile în care
e nevoie de el. Nu înseamnã cã cei slabi
fizic nu au forþã interioarã, cã nu au spirit
de supravieþuitori. De fapt, eu nu îmi
propun sã educ oamenii, ci doar sã-i fac
mai conºtienþi prin mijloace emoþionale.    

C.R.: ªªi aatunci ppiesa ddv. ssubsumeazã
ºi uun ccod ppolitic? 

N.S.: Nu-mi interpretez piesele. În
fiecare þarã oamenii vin cu propria hartã
emoþionalã. E ca ºi în cazul literaturii.
Oamenii citesc ºi umplu parantezele cu
propriile sensuri. Ca autor, sper cã las
destul spaþiu publicului sã pãºeascã
înãuntrul operei cu propriile convingeri. E
binevenit de fiecare datã. Adesea am fost
uluitã de interpretãrile cititorilor sau spec-
tatorilor care mi-au adus chiar ºi mie o
perspectivã nouã la care nu mã gândisem
niciodatã pânã atunci. Profit totdeauna
de bogãþia descoperirilor lor. 

C.R.: VVorbiþi dde sspiritul aatenian, dde
concepþia sspartanã, dde CCelãlalt. CCum
defineºte sscriitoarea NNava SSemel cconcep-
tul dde CCelãlalt? 

N.S.: Celãlalt e tot ceea ce nu suntem
noi. Oamenilor, de obicei, le e teamã de
Celãlalt care nu seamãnã cu el. Încearcã
totdeauna sã se protejeze de cei cu cred-
inþe diferite, faþã diferitã, culoare diferitã.
Eu, ca artist, am menirea sã demonstrez

cã în spatele acestor diferenþe, în afara
mãºtii, suntem toþi la fel. Plângem la fel,
suferim la fel, ni se rupe inima la fel când
ceva nu ne merge bine în dragoste, ne
bucurãm când facem un copil, ne doare
când ne pierdem pãrinþii. Acestea sunt
similitudinile din viaþa noastrã psihicã.
Din pãcate, oamenilor le e atât de fricã
încât nu le vãd, spun: „eºti diferit de mine,

pleacã de aici“. Datoria mea e sã-i fac pe
oameni sã le fie mai puþin fricã unii de
alþii. Pentru cã aceastã planetã devine
atât de neîncãpãtoare ºi atât de tensio-
natã... Am trãi mult mai bine unii cu alþii
dacã am avea încredere, deºi uneori sun-
tem diferiþi ºi e bine sã ne pãstrãm dife-
renþele, sã nu devenim copii ale celorlalþi.
Totdeauna trebuie sã ne aducem aminte
cã dedesubt se aflã un nucleu uman
comun. 

C.R.: ÎÎn cceea cce ppriveºte ccreaþia ddv.
dramaticã, aaþi rrãmas lla aacea uunicã ppiesã
din 11986?

N.S.: Suntem o þarã micã, avem doar
cinci teatre mari, dar multe teatre alterna-
tive ºi câteva festivaluri impresionante de
teatru neconvenþional, unde sunt invitate
o mulþime de spectacole concepute în lim-
baje noi. Azi, în Israel, creatorii îºi pun
problema cum sã trateze cât mai vizual
teatrul, cum sã foloseascã lumina, sã fie
cât mai inventivi, cât mai puþin con-
venþionali. Asta e valabil ºi în cazul meu.
În ultimii ani am colaborat cu muzicieni ºi
am scris operã împreunã cu o compozi-
toare. Am imaginat un libret de operã, de
fapt o piesã scrisã ca atare, doar cã se
interpreteazã pe muzicã. Trebuie sã
aducem pe scenã cât de multe forme artis-
tice putem: video, muzicã, literaturã,
teatru, light design. Trebuie sã combinãm
toate aceste forme de artã, plus teatru
multimedia.          

C.R.: Succes lla ppremiera dde aastã ssearã,
„Copilul ddin sspatele oochilor“!

N.S.: Mulþumesc. Am crescut alãturi
de aceastã piesã. Am început-o când
eram foarte tânãrã, acum aproape 25 de
ani. Azi, copiii mei sunt mari ºi mã bucur
cã piesa a avut o viaþã atât de lungã. De
fiecare datã când o vãd, învãþ o lecþie
nouã despre mine. 

Liana Ceterchi: „Copilul din
spatele ochilor“ de Nava Semel e
o piesã pe care am tradus-o acum
vreo 15 ani. Pe atunci aº fi vrut sã
o joc. Apoi am încercat sã o
regizez ºi sã o joace Luminiþa
Gheorghiu. Piesa a avut o poveste
destul de lungã. Apoi, în 2004, în
cadrul Festivalului Internaþional
de Teatru de la Sibiu, s-a fãcut o
lecturã dupã ea. A apãrut în
volum, în Antologia Festivalului
din acel an. De acolo a preluat-o
Mãlina Petre ºi a jucat-o la Reºiþa
în regia unui regizor turc. Aceasta
e istoria româneascã a piesei. În
plus, s-a jucat ºi la radio în inter-
pretarea Irinei Mazanitis. În fine,
în ceea ce mã priveºte, piesa a
prins contur în interpretarea
Gabrielei Popescu la „Nottara“. E
o producþie a Asociaþiei Femeilor
din Teatru, IF/Dacã... (premiera
aceasta e al ºaselea proiect de
teatru al sãu) în parteneriat cu
ArCub. E o poveste tulburãtoare
despre o mamã cu un copil cu
sindrom Down care îi schimbã
viaþa, ei ºi întregii familii, per-
cepþia asupra existenþei, lucrurile
pe care le valorizeazã. Paradoxal,
e un text foarte optimist. Ca sã mã
documentez, m-am dus la o
Grãdiniþã Down din Bucureºti a
Fundaþiei Caritas ºi m-am îndrã-
gostit de copiii de acolo.     

VIVIA SÃNDULESCU 

„Nu ºtiu de ce mã atrage un autor sau altul.
Mã regãsesc uneori în viaþa unor artiºti sau
scriitori, care capãtã astfel pentru mine o acui-
tate deosebitã“, afirma Joseph Nadj despre
„Filosofii“, mãrturisind cã de astã datã a fost
inspirat de personalitatea scriitorului Bruno
Schulz, considerat unul din marii stiliºti
polonezi.  
Cunoºtinþã mai veche a publicului
bucureºtean, ungur nãscut în Voivodina, de
un sfert de veac de naþionalitate francezã ºi
director al Centrului Coregrafic Naþional din
Orléans din 1995, Nadj este dintotdeauna
pasionat de literaturã, în egalã mãsurã cu dan-
sul, artele vizuale, artele marþiale ºi teatrul. 
Cu Schulz are în comun o anumitã viziune
graficã asupra lumii, exerciþiul artelor plastice
ºi al fotografiei, ca ºi pasiunea pentru film. De
altfel, lucrãrile sale sunt, de fiecare datã, o
provocare pentru public, creând perplexitate
în lipsa unor referinþe preexistente. Pentru
„Filosofii“, punctul de plecare este lectura
nuvelei „Manechinele“, respectiv concepþia
lui Schulz asupra materiei în general, vãzutã
ca posedând „o fecunditate nesfârºitã, o forþã
inepuizabilã ºi în acelaºi timp o putere de
seducþie ce ne face sã vrem sã o modelãm.“ 
Spectacolul invitat anul acesta în Festivalul

Naþional de Teatru e greu de încadrat într-un
gen anume. Din punct de vedere structural,
se prezintã ca o instalaþie în trei timpi,
desfãºuraþi în spaþii distincte: o suitã de moni-
toare cu imagini aparent statice, un spaþiu
rectangular cu retroproiecþii ale personajelor
surprinse în secvenþe cinematografice ºi un
performance pe/prin/sub/dintr-un tambur, în
jurul cãruia sunt dispuse gradenele, pentru
un numãr de spectatori cât o gaºcã de pri-
eteni lãrgitã. 
Elemente din biografia lui Schulz (asasinat de
cãtre naziºti în 1942), cât ºi reverberaþii ale
prieteniei sale cu alt mare scriitor polonez,
Witold Gombrowicz  – cu care acesta
obiºnuia sã aibã lungi discuþii filosofice, mar-
cate de un acut simþ al umorului ºi de

autoironie – se regãsesc la Nadj filtrate în
imagini ºi simboluri. Materia este mai curând
reprezentatã decât folositã direct (imaginile
video), transpunerea implicã ingeniozitãþi
tehnice (vezi apa stoarsã din piatrã), alteori
metafora se obiectiveazã în gest (trasarea de
linii/semne cu capul, mai precis cu calota
pãlãriei º.a.). Cuvântul nu depãºeºte stadiul de
sunet, timpul se scurge haotic, fiinþa umanã
îmbracã ipostaze stranii, între viu ºi mari-
onetã. 
Din punct de vedere scenic, este mai degrabã
teatru de miºcare, coregrafia fiind ocazionalã
ºi neprecumpãnitoare. Corpurile sunt civile,
dar expresive ºi disciplinat lucrate. Cei 4+1
dansatori-actori (Istvan Bickei, Peter Gemza,
Gyork Szakonyi, Martin Zimmermann ºi core-
graful însuºi) se comportã ca niºte clovni, într-
o suitã de variaþiuni burleºti fãrã o coerenþã
perceptibilã, în care personajul vârstnic se aflã
într-o opoziþie faþã de ceilalþi similarã cu cea a
degetului mare. Cei trei instrumentiºti (Szilárd
Mezei, Albert Márkos ºi Tamás Geröly) cântã
muzicã originalã live, rãsar de te miri unde,
apariþiile lor în spaþiul de joc ºi în preajma lui
sunt la fel de pregnante ca ºi ale dansatorilor.
Costumaþia îi plaseazã pe toþi într-o zonã a
cenuºiului, unde redingota se poartã peste
maieu iar bocancii pe piciorul gol, filmul
spectacolului se construieºte în nuanþe de alb-
negru.
Schiþã aparent ºovãielnicã, rapsodie gestualã,
„Filosofii“ este o piesã fals dezarticulatã din
imagini ºi miºcãri, un joc tragi-comic despre
prezenþã ºi absenþã, viaþa de aici ºi de dincolo,
o provocare aruncatã de scriitor coregrafului...

Filosoful Joseph Nadj 
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