imic rău în intentia Teatrului
"Nottara" de a-şi drversrfica
oferta scenică, propunându-le
spectatorilor săi fideli sau ocazionali un
musical. Genul ca atare s-a mai practi
cat pe scena acestui teatru, chiar cu
rezultate notabile. Şi nu sunt puţini cei
ce-şi amintesc cu plăcere şi nostalgie
de Lady X, de pildă, musical de o certă
modernitate la vremea lui, în urmă cu
mai bine de trei decenii. Căci moderni
tatea e condiţia obligatorie a acestui
gen; ea urmează să se regăsească
deopotrivă în stilul de joc al actorilor, în
coregrafie şi, nu în ultimul rând, în
muzica spectacolului, ritmurile aces
teia trebuind să ţină cont de
preferinţele tinerei generaţii, de aici şi
de aiurea. E tocmai punctul nevralgic al
Moştenirii lui Cadâr, muzical semnat
de Eugen Rotaru şi Laurenţiu Profeta.
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Şi dacă peste incoerenţele logice ale
story-ului, de care se face vinovat
Eugen Rotaru, s-ar mai fi putut trece,
ritmurile anacronice ale compoziţiilor,
altfel melodioase, semnate de
Laurenţiu Profeta induc o plictiseală
generală ce se instalează pe cât de
repede, pe atât de statornic. Geaba se
speră într-o pauză salvatoare, căci real
i!atorii nu şi-o îngăduie, obligându-şi
spectatorii să suporte calvarul plictiselii
până la capăt.
Fără miză, cu un pospai de conflict în
care de mult nu mai crede nimeni şi
care nici nu mai interesează de mult pe
nimeni, Moştenirea lui Cadâr este de o
inutilitate şi de o desuetudine aproape
perfecte. Şi asta în ciuda strădaniilor
meritorii ale întregii distribuţii, a
farmecului real pe care-I degajă
apariţiile Andreei Măcelaru, a hazului

de necaz pe care ştie să-I ducă până în
pragul aplauzelor un actor experimen
tat ca Ion Haiduc.
Scenografia Ştefaniei Cenean sugera o
dimensiune parodică pe care specta
colul nu se pricepe s-o cultive.
Singurele accente moderne le-am
descifrat în coregrafia Roxanei Colceag.
De ce o· fi ales Tania Filip să debuteze în
regie cu un astfel de text necăjit, lipsit
de orice umbră de conflictualitate dra
matică şi, la urma urmei, stupid, e greu
de ştiut. Drept care preferăm să ne pro
nunţăm asupra calităţilor sale regizo
rale la prima recidivă.
În vreme ce "urmaşii urmaşilor" lui
Cadâr beau American Cola, Frutti Fresh
şi Pepsi Max, Teatrul "Nottara" nu le
oferă decât o limonadă.
Victor Parhon
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greu de ales între piesa bine
făcută, fără pretenţii, şi piesa rău
făcută, dar cu aspiraţii metafizice.
Ambele categorii induc spectatorului o
stare de disconfort, când nu-ti vine să
crezi că s-a consumat atât de multă
trudă pentru atât de puţină satisfacţie.
Scenariul de Martin Crimp face parte
din a doua categorie.
Manipularea manipulatorilor de către
un destin orb este ilustrată printr-o isto
rioară unde realismul trăirii ar trebui să
justifice obsesiile scriiturii. Articula�a
dintre planuri lipseşte din spectacol. In
timp ce o pereche de "mijlocitori"
colectează biografiile necesare con
sumului culturii de masă, străzile mare
lui oraş sunt parcurse de un taximetrist
orb; un interpret al lui Othello ar vrea să
finanţeze o producţie bazată pe
adevărul unei relaţii chinuite, dar
adevărul i se pare incredibil; falsele
conexiuni nimicesc sentimentele au
tentice; ca Oedip şi ca Lear, scriitorul din
piesă înţelege ordinea lucrurilor abia
după ce i se scot ochii.
"Elementul shakespearian" introdus de
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scriitorul din piesă, dar, voit, şi de
autorul piesei Scenariul, nu face decât
să tulbure schema spectacolului, prin
incongruenţă. Schematic spus, la
Shakespeare, personajele sunt mânate
de motive puternice, iar acţiunile lor
sunt o consecinţă a conştientizării corecte sau eronate - a acestor impul
suri. Motivaţiile persoanelor care
evoluează pe scena de la Teatrul
"Nottara" rămân obscure. Dialogurile,
menite să explice relaţiile diritre per
sonaje şi tensiunile dintre ele, rostogo
lesc cuvinte, în absenţa oricărui gând, a
oricărei legături cu vreo sursă de
energie, de dramatism.
într-un decor mâzgălit, îmbrăcaţi cum
se nimereşte, actorii îşi asumă doar
numele personajelor interpretate, nu şi
identitatea lor. Senzaţia stânjenitoare
este stimulată, paradoxal, de po�
tentialul distributiei ("cunoscuti actori
de teatru şi film", cum sunt aproape toţi
caracterizaţi în programul-carte), în
tr-adevăr personalităţi cu talent şi
farmec, nu o dată dovedit, dar aici
străini de ceea ce fac şi spun. Ar fi inutilă
atribuirea de adjective, utilă poate fi
observaţia că eforturile Adei Navrot de
a lua pe cont propriu evoluţia a ceea ce
ar fi putut fi personajul central sunt vi
zibile, nu şi eficiente. Un spectacol care
trece fără a lăsa vreo urmă în memorie,
dacă n-ar fi amintirea altor spectacole
de acelaşi tip, văzute pe aceeaşi scenă,
ce pare a sugera că şi anomia poate fi
planificată în mod consecvent.
Magdalena Boiangiu
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