Fe m e i
CEA MAl PUTERNICĂ, spectacol alcătuit din piesele Banda de mag
netofon de Charles Fraikin şi Cea mai putemid de August Strindberg
TEATRUL ODEON
Data reprezentaţiei: 1 3 noiembrie 1 998
Scenografia: Liliana Cenean. Ştefan Caragiu
Regia: Silvia Ionescu
M1şcarea scen1că: Rhvan Mazilu D1stribuţia: Liana Margineanu (Suzy,
Actrita 1 ), Gelu Nitu (Roby - voce), Diana Gheorghian (Actrita 2).
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patetismul
u Iti mei
şanse şi e
şecul fiin
ţei dezar
mate
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neputin
cioase în lupta pentru u n loc pe scenă. În
piesa lui Strindberg este secondată de
Diana Gheorghian, prezenţă dramatică,
altemând triumful cu umilinţa, într-un
zbucium în care logica limbajului articulat
este înlocuită de gramatica sentimentelor.
Regia Silviei Ionescu a însoţit energia
interpretelor, asigurând coerenţa al
cătuirii. Decorul are calitatea de a ordona
spaţiul convenţiei într-un context (pe
scena Teatrului Odeon spectatorii stau
lângă actriţe) în care excesiva apropiere
ar putea perturba calitatea receptării.
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u tot ce seamănă e la fel, şi
povestea unei actriţe în criză de
vârstă, în pragul falimentului pro
fesional şi erotic, este plină de m ister la
Strindberg şi plată, în pofida intrigii
poliţiste, în piesa dramaturgului belgian
tentat de artificiul tehnic. Combinarea
celor două structuri dramatice ar fi tre
buit să-i ofere actriţei Liana Mărgineanu
prilejul de a-şi demonstra virtuozitatea în
diversitate; structura textelor alese nu-i
dă decât şansa nuanţării monotoniei.
Ceea ce şi izbuteşte, etalând o singură
dramă în două ipostaze, asumându-şi pe
rând orbirea şi refuzul lucidităţii,
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nfluenţa lu1 Pirandello poate fi
uneon, cu uşurinţă,
descopentă
alteon, mai greu - la mulţ1 d1ntre
urmaşii săi, nu numai din Italia, ci şi din
lume. Teatrul, cu convenţiile sale, dar mai
ales cu ambiguitatea sa în dezvăluirea
adevărului sau în relativizarea lui până la
nebunie şi halucinaţie, i-a ispitit şi îi
ispiteşte pe mulţi scriitori. Eduardo De
Filippo este un autor de autentică şi profundă originalitate, dar nu se poate să nu-i
recunoaştem şi ciudate filiaţiuni cu cel ce
1-a precedat şi i-a fost chiar, o bună
bucată de vreme, contemporan.
Arta comediei, un titlu ce arată limpede
că piesa se ocupă de teatru, este poate
lucrarea cea mai înrudită cu opera marelUI sicilian. Oare cei ce au venit în audienţă la noul prefect al orăşelului de
provincie sunt actorii lui Oreste
Campese, directorul unui mic teatru distrus de incendiu, sau sunt persoane reale?
Nu vom şti niciodată - aşa după cum nu
vom şti nici cine este doamna Ponza din
Aşa e, dac! vi se pare -, dar ceea ce ştim

1 Arta comediei 1

cu certitudine, văzând
ARTA COMEDIE! de Eduardo De Rlippo. Traducerea: Angela Ioan şi
spectacolul lui Felix
Rorian Potra TEATRUL "TOMA CARAGIU" d1n PLOIEŞTI Data
Alexa, este că actorii o
reprezentaţiei: 1 9 noiembrie 1 998 Regia: Felix Alexa Scenografia:
duc greu, că au nevoie
Diana Ruxandra Ion
Muzica: George Marcu
Distnbuţ1a: Mihai
de
ajutor
şi
că
Coadă (Excelenta sa de Caro), Mihai Răducu (Giacomo Franci),
autorităţile, indiferent
Dragoş campan (Veronesi), Corneliu Revent (Oreste Campese),
în ce ţară trăiesc, nu
Dumitru Palade (Quinto Bassetti), Lupu Buznea (Părintele Salvati),
sunt
sensibile
la
Raluca Zamfirescu (Lucia Petrella), Fabian Gavriluţiu (Girolamo Pica),
suferinţele "bufonilor".
Alexandru Pandele (Un muntean), Cannen Ciorcil! (Soţia sa),
Diana Ruxandra Ion a
Sebastian Nistor (Un paracliser).
realizat un decor ce
sugerează o încăpere dintr-un palat cândsinistră farsă. Incertitudinea creşte din ce
va somptuos, cu o fereastră impunătoare, : în ce mai mult, cu reveniri la o realitate pe
dar întunecată, şi câteva elemente de ' care ar vrea s-o accepte ca atare, negând-o
mobilier cu aer vetust. Aici se desfăşoară : în clipa următoare. până la izbucnirea
întâlnirile prefectului - la început cu : finală, când îi anunţă pe toţi, inclusiv pe
Oreste Campese, căruia Corneliu Revent Oreste Campese, că-i va aresta. Replica
i-a dat o profundă tristeţe şi o gravitate finală, cu adevărat pirandelliană, e dată cu
: calm şi cu ton uşor batjocoritor de
asociată cu autoironie.
Mihai Coadă îl joacă pe prefect, domnul : Corneliu Revent: "De unde ştiţi că în
de Caro, plictisit că a ajuns în acest dezas- : garderoba unui teatru nu este şi un cos
truos orăşel de provincie, încercând să-i tum de poliţist ?"
Dorind să sublinieze condiţia mizeră a
"câştige" pe locuitorii veniţi în audienţă,
disperat atunci când crede că aceştia sunt : actorului, Felix Alexa le-a cerut
actorii teatrului deghizaţi pentru a-i face o
interpreţilor să fie gravi. Şi ei reuşesc, dis•
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