de timizi încât ajung, în loc să-şi
mărturisească amorul, să se certe la
cuţite. Portretele eroilor se alcătuiesc
însă din zeci de nuanţe, gesturi,
priviri, zbateri de pleoapă, care oferă
în sine un spectacol extrem de delec
tabil. (Când nu e prea lung, cum se
mai întâmplă pe alocuri). În acest
scop, regizorul a colaborat strâns cu
cei trei actori, ducându-1 pe fiecare
cât mai aproape de performanţă.
Astfel încât, dacă despre Bianca
Zurovski ştiam că are har comic şi
sensibilitate (probate, acum, din nou,
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ircea Cornişteanu face parte,
la rândul său, dintre rarii
regizori sortiţi, ai zice, come
diei de însuşi temperamentul lor
jovial, mucalit şi "hazliu" (deşi, dacă e
să numărăm "steagurile", în afară de
montările Caragiale, marile sale suc
cese au fost cele cu texte amărui, un
pic melancolice şi discret poetice,
precum Aceşti îngeri trişti de D.R.
Popescu sau Unch i u l Vanea de
Cehov). Bun cunoscător al trupei
braşovene, cu care a colaborat încă
înainte de a ajunge să o păstorească
în chip de director, el a întocmit
acum, pentru faimoasele Gaiţe ale lui
Al. Kiriţescu, o distribuţie conţinând
câteva elemente-surpriză. Surpriză
ce s-a transformat uneori în risc.
Astfel, gaiţa-şefă, Aneta Duduleanu,
i-a revenit Paulei Ionescu, actriţă
matură dar arătând mult mai tânără
decât vârsta din acte, în plus fru
moasă şi "sexy"; deşi are, tempera
mental, datele rolului şi deşi nu i se
pot găsi erori în evoluţie, interpreta
nu te face, totuşi, să o crezi: pare că
poartă un deghizament din care te
aştepţi să iasă oricând. Apoi, Wanda
Serafim, în persoana Marei Nicolescu,
este prea puţin femeie fatală (în
ciuda "toaletelor" ce-i dezgolesc
actriţei picioarele, spre satisfacţia
publicului masculin), având · mai
degrabă aerul unei puştoaice cam
zburdalnice, deghizată (şi ea!) în hai
nele mamei. în Margareta Aldea (rol
oricum ingrat), Bianca Zurovski
izbuteşte, în ciuda unei constituţii fi
zice care o contrazice, să dea impre
sia morbidităţii, dar e o morbiditate
ţinând parcă mai mult de carenţe în
educaţie. decât de psihicul tulburat al
eroinei. In Mircea Aldea (celălalt rol
de pericol maxim), Andrei Ralea este,

cu brio), dacă despre Dan Săndules
cu (tatăl junei apelpisite, în piesă)
ştiam că e un actor temeinic, pe care
l-am redescoperit aici capabil de fle
xibilitate şi Uucată) dezinvoltură,
despre Dan Cogălniceanu am aflat,
cu plăcută surprindere, că poate con
strui în detaliu un personaj (nevrico
sul pretendent) şi că îl poate înzestra
cu viaţă şi adevăr.
Regizorului am să-i fac un singur
reproş serios (dar acesta chiar e
serios, pentru că ţine de tehnica
meseriei, pe care e presupus a o

stăpâni deja): se referă la neglijenţa
desăvârşită în care are loc schim
barea de decor, cu doi oameni de
scenă "în civil" intrând nitam-nisam
pe lumină scăzută şi aranjând cu
minimum de îndemânare recuzita
necesară, mai scăpând pe jos câte un
obiect, mai sfătuindu-se sotto voce
unde să-I pună pe altul. Convenţia se
destramă brutal, fără a fi înlocuită cu
altă ofertă artistică. Este, poate, un
nod în papură, dar de ce să existe
noduri acolo unde nimeni n-ar avea
de ce să le caute?
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GAIŢELE de Alexa nd ru Kiriţescu • TEATRU L uSICĂ
ALEXAN DRESCU" din BRAŞOV • Data reprezentaţiei:
1 3 iunie 2000 • Regia şi ilustraţia muzicală: Mircea
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tumele: Ştefania Cenean • Distribuţia: Pau la Ionescu
(Aneta Duduleanu), Virginia ltta Marcu (Zoia), Constan
ţa Comănoiu ( Lena), Bianca Zu rovski-Ang h e l i na
(Margareta Aldea), Mara Nicolescu (Wanda Serafim),
Andrei Ralea (Mircea Aldea), Ioan Georgescu (lanache
Duduleanu), Rad u Negoescu (Georges Duduleanu),
Carmen Moruz (Colette), Viorica Gea ntă Chel bea
(Frăulein), I ulia Popescu (Zamfira).
din păcate, ca şi inexistent, până în
momentul pasagerei enervări a
eroului, când capătă un pic de con
sistenţă. Aceeaşi senzaţie o dă
Carmen Moruz (Colette), cu toată
agitaţia "fizică" pe care o produce.
Tandemul fraţilor Duduleanu, bine
compus pe principiul contrastului, e
susţinut de Ioan Georgescu (exact în
intonaţii şi gestică) şi Radu Negoescu
(excesiv). Relief interpretativ capătă,
interesant, rolurile feminine secun
dare: Zoia Virginiei ltta Marcu,
peltică, durdulie şi "voluptuoasă"
(cum zice Caragiale), Lena Constanţei
Comănoiu, uscată şi funestă precum
un corb costumat în gaiţă, FraOiein,
interpretată de Viorica Geantă Chel
bea cu amuzante ifose şi ţâfne, şi
Zamfira I uliei Popescu, pată "de
culoare" cu efect ilariant sigur.
Montarea are o a n ume indecizie
stilistică şi la nivel vizual-conotativ.
Decorul lui Viorel Penişoară Stegaru
încearcă să concretizeze metafora
din titlul piesei prin stropirea pieselor

de mobilier (perfect realiste, alt
minteri) cu pete albicioase vrând să
reprezinte deşeurile păsărilor negre
agăţate la podul scenei (şi pe care nu
le observi de la început), dar părând
mai degrabă urme neşterse de var,
imagine care derutează, mai ales în
raport cu costumele (şi ele, perfect
realiste) foarte cochete, concepute
de Ştefania Cenean.
Ceea ce izbuteşte însă din plin
montarea (mai alertă în partea a
doua, când scenele de grup sunt
"orchestrate" cu reală virtuozitate)
este să pună impecabil în valoare
textul, care ţi se înfăţişează, neaştep
tat, ca o piesă cu adâncimi până
acum neexplorate. Ceva din eternul
(şi, indiscutabil, fascinantul) spirit
naţional a fost fixat de Kiriţescu în
vorbăria delirant-agresivă a "gai
ţelor" şi este revelat, cu ascuţime, de
Cornişteanu. N u-i chiar o ispravă de
fiecare zi.
Alice Georgescu
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