evenimentul stagiunii, Hamlet, mon
tat de către Liviu Ciulei la Teatrul
"Bulandra". Ocazie fericită de a-i ura
maestrului, în prag de aniversare, "La
mulţi ani!" şi de a-1 elogia pentru mo
destia de mare artist care nu-şi per
mite - cum îi place să spună - să-I
"amendeze" în nici un fel pe
Shakespeare, ci doar îl studiază în
profunzime. Provocat la confesiuni de
creaţie, Victor Rebengiuc mărturiseşte
că, pentru configurarea regelui
Claudius, i s-a cerut putere de concen
trare şi capacitate de interiori.zare
întru adevăr şi sinceritate. Atât! Inre
gistrarea monologului din scena
rugăciunii de căinţă este un inestima
bil document, oglindind deopotrivă
maniera interpretativă şi ideea regizo
rală. Pretext de aducere în discuţie a
naturii controversate a montării, dar şi
a ... competenţei cronicarilor! Alune
carea pe o pistă polemică este evitată
printr-un spot publicitar (sic!), din care
se plonjează mirific în decorul
"reteatralizat" semnat de Liviu Ci ulei şi
Ion Oroveanu la Cum vă place, unde
parteneră i-a fost lui Rebengiuc
Orlando, Clody Bertola-Rosalinda. Era
în urmă cu mai bine de trei decenii,

când abia se profila "lunga ucenicie la
universitatea Ciulei'', la care Victor
Rebengiuc doreşte să-şi continue
studiile, fiindcă întotdeauna sa
i-au fost maxime. Ca, de
tisfactiile
.
exem plu, rolul Fundulea din Visul
unei nopţi de vară, trăit aievea la
revenirea lui Ci ulei în tară.
O tăietură de montaj - acoladă în
timp, dar şi salt în sfera politicii - şi
amfitrioana îi aminteşte invitatului
de apariţia sa intempestivă la postul
de televiziune (unic, pe atunci) pen
tru a cere retragerea din viaţa publică
a celor compromişi. Invocarea bu
nului-simt, a simtului civic s-a dove
dit fără efect, iar dezamăgirea este
astăzi totală ...
Printr-un montaj de atracţii se ajunge
la Caragiale şi a sa Scrisoare pierdută
"citită" în 1 979 tot de către Liviu
Ciulei şi din care se citează confrun
tarea dintre Tipătescu-Rebengiuc şi
Caţavencu-Cotescu. La apariţia Joi
ţicăi-Mariana Mihuţ, stop-cadrul dă
răgaz să se comenteze frumoasa
existentă "oarecare" a cunoscutului
cuplu Şi pe scena domestică, unde
niciodată n-a fost vorba de vreo luptă
de orgolii, ci doar de o armonie

inteligent moderată. De altfel, raţio
nalitatea îi guvernează lui Victor
Rebengiuc şi prieteniile, legături nu
doar profesionale. Cum ar fi cea cu
Radu Penciulescu, marele director al
Teatrului Mic. O emoţionantă evo
care a colaborării lor fiind spectacolul
Doi pe u n balansoar, în care a jucat
cu minunata Leopoldina Bălănuţă.
Colaborarea recentă cu Silviu Pur
cărete pentru spectacolul De Sade,
prezentat la Praga şi apoi la Bienala
de la Bonn, este punctată printr-un
montaj paralel: monologul din Da
naidele, montare de referinţă, căreia
Marina Constantinescu i-a dăruit o
carte-monografie.
La întrebarea de final - "Când ati fost
conştient că sunteţi o personalitate
artistică?" -, Victor Rebengiuc, con
secvent şi de astă dată cu sine însuşi,
răspunde aşa cum îşi încheie toate
interviurile, defel numeroase: nicio
dată nu a conştientizat acest lucru şi
de aceea îşi permite să tindă în con
tinuare spre desăvârşire. O profe
siune de credinţă exemplară. Un
început de bun augur pentru Cabina
de montaj.

Irina Coroiu

Gala absolventilor
�

Universităţii Ecologice
Al

n spectacolele d e absolvenţă de
la clasa profesorului Constantin
Codrescu, U niversitatea Ecolo
gică, s-a întâmplat un lucru neo
bişnuit de ... fi resc: îndrumătorii
viitorilor actori nu au încercat . să
epateze prin regie, ci s-au ocupat
doar (şi nu e lucru puţin) de perfor
ma nţa tineri lor şi de adecva rea
acestora la rol uri. Scrii nd, n u
demult, despre U n c h i u l Van ea,
remarcam seriozitatea şi echilibrul
pe care studenţii le-au moştenit de
la dascălul lor. Calităţile pomenite
se remarcă şi în Gaiţele. Dincolo de
profesionalismul întregi i echi pe,
d i rect proporţional cu talentul
fiecăruia (aş menţiona-o măcar pe

Vo m m a i a u zi
sensibila Margareta, Magda Frunză
Ţancă), producţia a făcut cunoscută
o actriţă de care, pentru a folosi un
clişeu, "cu sigura nţă, vom mai auzi":
Roxana Mirică. O Aneta Duduleanu
pe linia Dragăi Olteanu-Matei, cu
tot cu silueta rubicondă, stilul frust
şi uşor agresiv. Ce convinge însă, în
ceea ce o priveşte, este controlul
mijloacelor, un anumit mod de a
rosti vorbele, ca şi de a juca pe
îndelete, atenţia concentrată asu
pra propriului rol. Este, de la un cap
la altul al spectacolului, protago
nistă, nu doar cu numele, ci mai
ales prin prezenţă, lucru deosebit
de greu, şi cu atât mai lăudabil,
pentru o proaspătă a bsolventă.

Drept e că, de m ulte on, I Ş I
eclipsează colegii, îi domină cu per
sonalitatea ei. La fel, adesea, pe
măsură ce a plauzele se înteţesc,
Roxa na M i rică supralicitează e
fectele comicului. Să sperăm că
toate acestea se datorează l i psei de
experienţă. Mai mult, să sperăm că
forţa de care e capabilă va fi
exploatată de regizori nu doar în
personaje care să i se potrivească
mănuşă (cum este cel de faţă), dar
şi în unele capabile să o stimuleze şi
să o provoace. Este genul de actriţă
care, altfel, poate cădea lesne în
manierism.
Mirona Hărăbor

