�Qeet�m entar

Scor la pauză
sau Soţ u l păcălit
de la Teatrul "

Criza sau sca n d a l u l de la "Notta ra " n u s-a încheiat: pri n n u m i rea
u nei conduce ri i nteri m a re, s-a p re l u ngi t, doa r, cu fo rme leg a le.
Nu s-a u d iscutat revendică ri l e, nu s-a aflat dacă trupa s-a
despărţit de fosta conducere , acu m s u spendată, d i n ca uza
d ife rentelor de vizi u ne a rtistică sau d i n ca uza d iferente lor în
proced e u l de ca lcu l a l chi ri i lor.
'

'

-au aruncat vorbe grele, s-a
ajuns la situaţii fără precedent
(suspendarea spectacolelor),
s-a constatat că legea nu poate fi de
nici un ajutor, iar autorităţile nu au
autoritate. E ca si cum am fi într-o
pauză de meci; di H nu e exclusă posi
bilitatea ca, la reluare, arbitrul să fie
înlocuit, regulamentul să se modifice
şi porţile să fie în cu totul altă parte. A
fost un imens consum de energie a
cărui singură învăţătură ar trebui să
fie spaima de haosul generat de
impulsuri.
Totul a început cu un fapt divers:
comerciantul turc, posesor al unui
contract de închiriere pentru un
spaţiu comercial al teatrului, a pus la
dispoziţia Parchetului, dar şi a acto
rilor, o înregistrare din care reieşea
cum cei doi directori (Vlad Rădescu şi
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Stelian Nistor) au condiţionat prelun
girea înţelegerii de primirea unei
importante sume în dolari. Toate
nemulţumirile - şi nu erau puţine acumulate în colectiv au răbufnit, iar
actorii au cerut demisia conducerii.
In caz contrar, nu vor mai juca.
Conducerea n-a demisionat, ei n-au
rnai jucat. A început, în centrul
Bu cureştiului, un război al comuni
catelor, al apelurilor şi al conferin
telor de presă, al scrisorilor deschise,
au intrat în joc emisiunile televizate,
au fost audienţe colective la Primărie
şi marşuri la ambasade. Dovada
fol oaselor necuvenite nu era decât
expresia bănească a unui mod abu
ziv şi arogant de a conduce destinele
artistice ale teatrului; au spus artiştii
revoltaţi. Directorii susţineau că pre
tinsa dovadă nu este decât o ma-

"
Nottara
nipulare asupra căreia se va rosti
Justiţia; în spatele ei se află interesele
altor deţinători de spaţii comerciale
(întâmplător, artişti), dar şi solidari
tatea mediocrităţilor faţă de condi
ţiile de concurenţă create de o con
ducere novatoare. Era evident că
directorilor nici prin cap nu le dădea
să demisioneze şi colectivul nu s-ar fi
mulţumit cu mai puţin.
Primăria a lăsat ca acest conflict să
evolueze dincolo de orice limite
rezonabile şi aşa-zisa ei neutralitate a
favorizat şi abuzurile, şi ilegalităţile
comise de ambele părţi. Situaţii'.� nu
influenţa integrarea europeană a
României şi nici nu putea amâna
admiterea în NATO, dar a fost un
simptom semnificativ pentru boala
indusă de pălăvrăgeala despre re
formă, în absenta
' oricărui efort de
schimbare.
După aproape două luni de răz
meriţă, cei doi directori contestaţi au
fost suspendaţi şi a fost numită o
echipă interimară, alcătuită din regi
zorul Nicolae Scarlat (director la
ARCUB) şi Tania Filip, actriţă la
Teatrul "Nottara", debutantă în regie,
activă în formularea revendicărilor
colective. De fapt, s-a pus un paravan
care a mascat conflictul, fără a-1 rezol
va.
E 1 5 iunie, temperatura la ora amiezii
e de 37 de grade Celsius. La Teatrul
"Nottara", în cabinetul directorului,
funcţionează instalaţia de aer
·condiţionat şi se poate respira. Pe
sub ferestre trec coloanele unei mari
manifestaţii sindicale. Vară româ
nească. După aproape două luni de
conflict deschis, timp în care nu s-a
jucat, în cele două săli ale teatrului
pot fi văzute spectacole.

Despărţirea
de trecut
Am vrut să aflu cum se concretizează
interimatul Nicoale Scarlat. "Starea

prelungită de criză a instituţiei m-a
pus în faţa unor probleme neobiş
.
nuite; unele, neplăcute. In cei 40 de
ani de când exist în teatru, nu-mi
amintesc de o criză de asemenea
proporţii. La Craiova, unde mi-am
început meseria, un actor mi-a expli
cat că în teatru nu se fac revoluţii:
spiritele se aprind, se încing, dar în
faţa uşii directorului ajunge un sin
gur om. Revoluţia noastră din '89 cu sau fără ghilimele - a schimbat
situaţia: în teatru s-a produs o revo
luţie, a ajuns toată lumea la uşa
directorului, dar nu se poate vorbi de
reuşită. E o victorie a la Pyrrhus.
Conflicte nu sunt numai la «Nottara»,
ele au fost şi în alte părţi şi mocnesc
şi în alte teatre, fie că sunt Naţionale,
fie că sunt în subordonare locală. Şi
probabil că vor mai fi, câtă vreme nu
?e pune de acord legislaţia cu viaţa.
In condiţiile de sărăcie ale bugetelor
de austeritate, structura socialistă,
comunistă, moştenită a teatrelor de
repertoriu nu mai este adecvată.
Evident, mi-a fost imposibil să rezolv
din prima zi, aşa cum au sperat anga
jaţii teatrului, miile de probleme
urgente care au precedat criza şi au
însoţit-o. Prima decizie a fost infir
marea deciziilor anterioare de des
facere a contractelor de muncă, de
penalizare, de desfacere a con
tractelor de muncă ale angajaţilor
prin cumul - actori importanţi: Era
condiţia necesară pentru dezamor
sarea situaţiei. Am anulat deciziile
abuzive, expresie a subiectivităţii şi a
neputinţei de a gestiona criza. De
ambele părţi, veninul se afla la cote
neobişnuit de mari, chiar şi pentru
un teatru. E numai un simptom ge
nerat de absenta reformei; ea trebuie
gândită, anunţată, fiecare trebuie să
fie conştient şi să-şi aprecieze şanse
le. În spatele acestui conflict se profi
lau două mari pericole. Primul era cel
de a crea precedentul unei instituţii
publice - oricare ar fi ea - forţată la
un moment dat să-şi schimbe condu
cerea pentru că aşa vor salariaţii. Un
vis frumos de pe vremea şedinţelor
sindicale şi de partid. Al doilea mare
pericol era cel al creării unui alt tip de
precedent: desfiinţarea, pur şi sim
plu, a unui teatru de repertoriu. La
ora actuală, acest precedent ar fi
putut să convină multor conducători
de instituţii, poate şi autorităţilor.
Ambele precedente erau pericu
loase şi trebuia găsită o soluţie de
compromis. Sunt aici ca expresie a
acestui compromis, delegat pentru
60 de zile să conduc şi Teatrul
«Nottara», fără un ban în plus, con
tinuând să conduc altă instituţie a
primăriei, ARCUB. Nu pot concretiza
toate speranţele, eu nu sunt partidul
şi guvernul numit pentru «nor
malizare»".

Viitorul confuz
La observaţia mea că artiştii I-au vrut,
Nicolae Scarlat analizează lucid: "N-am
fost contestat din prima clipă. Nu ştiu
dacă m-au vrut, probabil m-au
acceptat, datorită reputaţiei mele de
persoană civilizată şi pentru că în
spatele meu există un număr de
spectacole, nişte ani de directorat la
Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ".
Intervine Tania Filip, care până acum
a tăcut: "A fost şi o bună colaborare
cu Teatrul « Nottara»". O întreb dacă
este suficient pentru crearea unui cli
mat echilibrat, pentru sincere relaţii
de bună ziua, adică să spui "bună
ziua" chiar dorind acest lucru.
"Sperăm, şi faptul că există această
speranţă este unul dintre puţinele
lucruri pozitive. Sunt convinsă că ne
vom putea reface. Revenirea e foarte
dificilă. Ca şi în societate, în teatru s-au
alterat cumplit relaţiile dintre
oameni, încrederea, respectul, scara
de valori. Conştiinţa acestui handi
cap m-a făcut să .accept să fiu alături
de domnul Scarlat pentru 60 de zile,
crezând că, fiind din interior, voi
putea să aduc un spor de înţelegere.
Probabil că timpul va închide rănile.
În orice caz, există, fără îndoială,
apetitul de a repeta, de a face spec
tacole, de a fi din nou actori şi nu
protestatari".
Nu este suficient să vrei să mănânci
ca să ai de mâncare. Perspectivele
stagiunii viitoare sunt confuze: "Aş
putea să spun că, în condiţiile unui
mandat de 60 de zile, nu mă priveşte
ce se întâmplă după acest termen,
dar, fiind om de teatru, nu pot da
acest răspuns. Mi-e greu să prevăd
viitorul, nu posed toate datele pro
blemei; am avut griji administrative.
A trebuit să rezolv contestaţiile, să
mă ocup de problemele curente. Nu
s-a făcut evaluarea profesională
anuală, de care depinde aplicarea
coeficientului de mărire a salariului.
Urmează să ne gândim. În zece zile,
trebuie să luăm deciziile ca să putem
merge mai departe. Dar cel mai
important lucru este instaurarea unei
atmosfere normale. Securitatea locu
lui de muncă îi frământă în cea mai
mare măsură pe angajaţi. Dacă nu
năvălea acest început de vară cani
culară, poate că aş fi putut să-mi rea
lizez ideea: să aduc un regizor foarte
bun, cu imaginaţie, care, alături de
un dramaturg, să monteze specta
colul întâmplărilor de aici. Un aseme
nea demers ar contribui, poate, la
clarificarea intenţiilor şi angaja
mentelor care au alimentat conflic
tul" (Nicolae Scarlat). Tania Filip nu e
surprinsă: "Gândul ăsta există şi
printre actori". Salvarea prin artă ar fi,
poate, exorcismul necesar însănăto
şirii. Dar pentru a te supune unui

asemenea ritual trebuie să crezi în
existenta
' diavolului din tine, nu doar
în influenţa lui malefică venită din
exterior.

Pierderi colaterale
Unul dintre reproşurile cele mai con
sistente adresate direcţiei sus
pendate a fost angajarea unor spec
tacole unde contribuţia colaborato
rilor era decisivă, în dauna actorilor
angajaţi. Nicolae Scarlat nu crede. că
a fost o politică greşită; de altfel,
spectacolul Costumele!
(care ar
intra în umbra acestui reproş) pleacă,
sub firma teatrului, la Zagreb şi la
Hanovra. Tania Filip nuanţează:
"Nimeni nu poate să fie împotriva
colaboratorilor, fie ei personalităţi,
fie ei debutanţi. Orice spirit novator,
actor sau regizor, e binevenit într-o
echipă teatrală. Numai că devenise
un obicei să fie preferaţi actorii din
afară, ei alcătuind baza spectacolului.
În teatru există mulţi actori tineri ta
lentaţi şi ar trebui făcut un program
pentru actorii tineri pe care lumea
nu-i ştie. Merită să fie puşi la încer
care de-adevăratelea". Reproşul
...
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implicit este la adresa spectacolului

Trilogia belgrădeană, lucrat de

Theodor-Cristian Popescu cu mulţi
actori tineri veniţi din afara teatrului
şi angajati, în urma unor audiţii, doar
pentru acest spectacol. Tntr-o scri
soare deschisă, regizorul a anunţat:
"Am decis să nu mai reiau specta
colele pe care le-am regizat la Teatrul
«Nottara», căci pentru mine teatrul
nu se face nici împotriva altora, nici
împotriva a ceea ce simt şi cred". O
explicaţie din interiorul întâm
plărilor, dată de Nicolae Scarlat: "A
fost, poate, o inspiraţie greşită, eu l-am
convocat pe Cristi Popescu, să dis
cutăm, exact după şedinţa de insta
lare, când am l uat primul contact cu
Teatrul «Nottara», într-un moment
când spiritele erau încă înfierbântate.
Au avut loc fel de fel de schimburi de

replici pe culoare, după care Cristi a
spus că-şi ia spectacolul şi se duce în
altă parte. Şi astăzi de dimineaţă m-a
sunat cineva de la «Bulandra», să mă
întrebe cum facem. Eu aş ţine ca
spectacol u l să rămână la Teatrul
«Nottara»". "Unde a şi fost realizat,
prin impl icarea teatru lui în toate
aspectele, şi băneşti, şi a rtistice",
adaugă Tania Filip.
Deşi am promis că nu voi întreba
nimic despre trecut, nu mă pot
abţine şi mă adresez Taniei: "Dacă ar
fi s-o luaţi de la început, aţi proceda
la fel ?" "Sigur că nu. Sigur că nu. A
fost o lecţie lu ngă, dureroasă, cu
m u lte greşel i, pe care le ştim şi
rămân mai puternice decât lucrurile
aparent frumoase. Pentru că au fost
şi lucruri frumoase: colectivul ăsta
este unit cum nu este unit nici un

colectiv din ţara asta. Dintr-un anu
mit punct de vedere, al cauzei pentru
care luptam, a fost o perioadă
superbă. Dar au fost şi multe lucruri
urîte, imposibil de şters cu buretele."
"Şi cu turcul cum rămâne?" - întreb,
pentru a afla dacă măcar chibritul de
la care a luat foc clădirea a fost stins.
"Habar n-am", îmi răspunde Nicolae
Scarlat, ocupat cu procesele, anche
tele, controalele. Pentru ca să scadă
cota de venin ar fi necesară o insta
laţie de aer condiţionat foarte puter
nică. Deocamdată, se repetă pentru
toamnă spectacolul Soţul păcăl it,
montat de Mi rcea Corn işteanu.
Premonitoriu sau nu, acesta e titlul
cu care va începe, la Teatrul "Net
tara", prima stagiune de după criză.
Magdalena Boian g i u

Nea Vaii
e la primele roluri, jucate la
Piatra Neamţ, până la încu
nunarea carierei sale cu rolul
Raspli uev din Nunta lui Krecinski la
T.N.B., în regia lui Felix Alexa, au tre
cut mai bine de 30 de ani. Ti mp în
care Valentin Uritescu - sau Nea Vaii,
cum îi spun, cu marcat respect, cei
apropiaţi - a evoluat constant, dar pe
tăcute, fără să facă valuri, fără să se
grozăvească cu partiturile primite,
chiar atunci când acestea erau de
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mai mare întindere, precum acel ser
gent Şaptefraţi din serialul lui Titus
Popovici, lumini şi umbre, care i-a
crescut enorm popularitatea nu prin
altceva decât prin felul cum izbutea
să-şi umanizeze, la fiece pas, perso
najul.
Teatrul şi filmul românesc nu mai
cunoscuseră un asemenea fenomen
de la Ştefan Ciubotăraşu şi e cât se
poate de pilduitor faptul că, şi atunci
când joacă personaje negative, nea
Vaii nu le năpăstuieşte încă o dată,
nu le condamnă el însuşi, ci caută să
le înţeleagă şi să le explice în sâmbu
rele lor de lumină curată şi adevărată,
degradată poate nu întotdeauna din
vina lor, ci şi a celorlalţi, a mediului în
care le-a fost dat să hălăduiască.
Tn ciuda unei boli care îl supără de
multă vreme, nu l-am văzut niciodată
cruţându-se pe scenă. Dimpotrivă, e
numai flacără şi joacă fără nici un fel
de aproximări, parcă definitiv, pe
viaţă şi pe moarte, ca şi cum ar juca
poate pentru ultima oară şi ar trebui
să rămână, pentru totdeauna, în acel
rol.
Aşa ni se înfăţişează acum în
Raspliuev, generoasa partitură scrisă
de Suhovo-Kobîlin, care s-ar fi pretat
la nenumărate cârlige, dar care e
adusă în scenă fără nici un artificiu

formal, fără grimase şi "cioace", cu o
neclintită credinţă în adevărul uman
a l personajul ui, cu o forţă vitală
nebănuită, trăgâ ndu-şi seva spe
ranţei până şi din deznădejde. Ni
micnicia lui Raspliuev, ticăloşia lui,
devenită a doua natură şi care-I
obligă să înşele la tot pasul, aşa cum
respiră, ţin şi ele de viaţă, de condiţia
umană, care, oricât de degradată, nu
încetează să ne reprezinte ca specie.
Omului năpăstuit, precum tâmplarul .
Engstrand din Strigoii lui I bsen,
omului ticăloşit până la a fi o cârpă
pentru picioarele celorlaţi, ca acest
Raspliuev al tuturor timpu rilor, omu
lui care în aparenţă nu mai merită
nici o fărâmă din respectul nostru
marele actor Valentin U ritescu nu
încetează să-i· aducă un tulburător
omagiu, fără nici un fel de ifose ori de
rezerve, cu toată puterea credinţei
sale în dumnezeiasca noastră făp
tură. Nea Vaii ştie că nu suntem nicio
dată chiar atât de vinovaţi pe cât
părem şi că păcatul face şi el parte
din fiinţa noastră.
Tntâlnirea cu un asemenea actor se
ţine minte o viaţă şi poate să justifice
o profesiune pe cale de dispariţie.
Cea de critic de teatru.
Victor Parhon

