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Mame, doamne
Elegantul salon al Muzeului Literaturii Ro
mâne a găzduit un spectacol de cameră
îngrijit, pus în scenă de Theodora Her
ghelegiu, presupun că după un text pro
priu, de vreme ce autorul scenetei Banca
nu este indicat. Trei femei se întâlnesc în
tâmplător într-un parc, pe o bancă: o fe
meie de afaceri, o prostituată şi o mamă
de familie, adică aproape toată tipologia
feminină, aşa cum este ea înscrisă în ima
ginarul masculin. Confonm convenţiei tea
trale a coincidenţelor, ele iubesc fără no-
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roc acelaşi bărbat. Fiecare îşi dă toată
silinţa să-I păstreze: una face bani, alta
amor, alta mâncare. În zadar, individul, un
macho, nu vrea decât să se strecoare prin
ochiurile plasei fonmate din reţeaua femi
nină. Piesa arată clar că adevărata victimă
este bărbatul, pe care fiecare femeie vrea
să-I mulţumească în felul ei, nici una să-I
înţeleagă. Nici el nu se înţelege pe sine,
tocmai de aceea are nevoie (încă) de fe
mei: prin intenmediul lor, îşi defineşte i
dentitatea.

Am remarcat în interpretarea Monicăi
Eftimie (Mama) o compoziţie savuroasă,
bazată pe un simţ comic sigur. Celelalte
două interprete au bunăvoinţa şi sâr
guinţa unor amatoare. Gavril Pătru mi s-a
părut destul de dezorientat de rol, dar
mi-am dat seama că are charismă când, la
sfârşit, a mesmerizat-o pe colega Irina
Coroiu, detenminând-o să accepte o
biată floare pe care o tot aruncase şi des
foliase în timpul spectacolului.

Adrian Mihalache

E uşor a spune versuri...
Camil Petrescu spunea că poezia se scrie
la douăzeci de ani, romanul la treizeci,
teatrul la patruzeci şi filosofia la cincizeci şi
unmătorii. Aceasta nu înseamnă că
recitaluri le de poezie trebuie susţinute de
tineri. Faptul că ani de zile s-au recitat
"Duşmancele" şi "Moartea lui Fulger" la
serbările de sfârşit de an şi la admiteri le în
facultate nu trebuie să ne inducă în
eroare. Ca să poţi da poeziei viaţă
scenică, trebuie să fii nu numai citit şi tal
entat, ci, în primul rând, să fi trăit. Să fi
trăit dezamăgiri, iubiri, triumfuri, plictiseli

şi, mai ales, să fi apucat să reflectezi
asupra lor. Să fii răvăşit de ceea ce ţi-a
fost dat să-nduri. Aşa se explică de ce
marile spectacole de poezie se susţin la
post-maturitate, cum au dovedit-o, print
re alţii, Leopoldina Bălănuţă, Antoine
Vitez, I rina Răchiţeanu.
În cazul de faţă - De-a v-aţi ascuns, spec
tacol pe versuri de T. Arghezi, în regia
Ancăi Colţeanu -, decupajul poetic este
ingenios (cu excepţia faptului că inter
pretarea "Fătălăului" ca de la fată la băiat
schimbă complet sensul), jocul de scenă,

bine condus, dar rezultatul este modest.
Ligia Stan este frumoasă şi, printre
smiorcăieli, articulează corect ceea ce tre
buie să pronunţe. Si lviu Biriş se
încordează cu elan, are o tensiune care se
transmite, lipseşte însă... complexitatea,
pe care doar maturitatea o aduce (câteo
dată). Ripeness is al/, spunea Shakespeare,
care se pricepea. Puteau măcar să aleagă
altceva: poeme de amor, poezie politică,
parodii inteligente, orice, dar nu Arghezi!
Pe de altă parte, a fost agreabil, elegant, în
stil. De ce-aş fi trist? Şi totuşi...

A. M.

Un punct de sprijin
Ambiţiosul program al Centrului Cultural
"Teatrul din Turn", lansat pentru perioa
da 1 998-2000, şi-a propus integrarea Si
ghişoarei în circuitul cultural naţional şi in
ternaţional, prin intenmediul unor mani
festări extrem de variate, grupate în zece
secţiuni: Theatrum mundi, Musica sacra,
Ars longa, Verba volant, Aperto libro, Al
ter ego, Magister dixit, Gaudeamus, Intra
muros, lmago. În speranţa susţinerii unei
terapii prin spectacol, benefică "nu numai
pentru oameni, dar şi pentru cetăţi", ori
ginalul teatru alternativ tutelează călătorii
fantastice sau aplicate prin tunelul timpu
lui, convocând toate muzele şi artele care
le reprezintă, inclusiv arta a 7 -a, celebrată
în această construcţie de secol VII. Loc
unde iniţiatorii programului condus de
Radu Macrinici îşi propun chiar să mute
agora, astfel încât Turnul "să reprezinte
un simbolic kilometru zero al renaşterii
Sighişoarei".
Cauza acestei nobile întreprinderi a fost
susţinută concret şi la Bucureşti. Astfel,
Institutul francez din capitală a găzduit pe
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scena Sălii "Eivire Popesco" un recital de
pantomimă semnat de un profesionist al
genului. George Ciolpan s-a născut în Re
publica Moldova, dar acum s-a stabilit în
România; a studiat la Institutul tie Artă din
Chişinău, Institutul de Teatru, Muzică şi
Cinematografie din Sankt-Petersburg şi la
Ecole du Mime Corporel Dramatique din
Paris. După 1 989 a călătorit prin Europa
şi Africa, dând reprezentaţii de succes. Le
point d'appui şi 1-a conceput ca pe un
scenariu extrem de simplu, în câteva ta
blouri ale căror titluri
sunt prezentate pe
panouri, precum in
serturile unui film
mut. Memorabile ră
mân secvenţele în
care forţa expresivi
tăţii corporale este
maximă, sugerând
impresionant mate
ria dezlănţuită cosmogonic sau, din
contra,
scurgerea

cronometrată a timpul � i perpetuu. Cu
minimum de gesturi sunt redate viaţa şi
suferinţa unui copac ori zborul înalt al
unei păsări. Calităţile mişcării plastice se
iau la întrecere cu cele ale imaginaţiei fe
brile pentru a invoca şi teme mai comple
xe, cum ar fi cea a unei obscure agresiuni
anmate asupra unui biet constructor de
castele de n isip. Sau ideea însăşi a
devenirii speţei umane, evoluţie şi
involuţie ...

