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Vcşmîntul la repetiţie
Dupa faza de lectură la masà, orice xepetiţie trece în mod firesc la punerea propriu-zisă în scenà. Adică, de la o debitare
pe loc a dialogului, la interpretarea lui în
mişcare. Indicaţiile autorilor înşişi — ca
să nu VDrbim de celé strict regizôrale —
sînt nenumărate si felurite, de celé mai
multe ori în funcţie de situaţia dramatică,
de ambianţă, de caracterul personajelor etc.
„Se aşează", ,,se ridică şi se plimbă nervos", „bâte cu pumnul în masă", „îngenunchie", „se aruncă la picioarele lui (ei) ",
„se lipeşte de perete", „se tîrăşte pe jos",
„sare pe fereaslră" etc., etc. — iatà doai
cîteva indicaţii de acţiune fizică, date, în
paranteze sau nu, de autorii de dramă sau
de comédie. E lesne de inţeles că toatc
aceste recomandări de mişcaxe trebuie să
se împlinească asiduu în fiece repetiţie,
pînă cînd se vor transforma în habitudini,
integrîndu-se organic în imaginea scenică.
Or, ce se întîmplă ? Actorii noştri nu
sînt în măsură, la repetiţii, să exécute mişcările indicate de autor sau de régie. Fiindcă nu vor ? Cu mici excepţii, bunăvoinţă
esle. Fiindcă nu ştiu ? Ba, cei mai mulţi
ar şti. Adevărul e că nu pot. Nu pot, din
pricina îmbrăcăminţii. De fapt, cum să îngenunchi cu hainele proprii pe scîndurile
de obicei pline de praf aie scenei ? Se
boţesc, se murdăresc, se uzează, nu sînt
făcute pentru mişcări scenice. Si-atunci.
totul se simplifică : nu se mai exécuta
mişcarea întreagă, ci doar se schiţează, sau

de multe ori, se trece peste ea, aminindu-se pînă la „générale". Dar nici la repetiţiile générale, cu costume, acţiunile fizice
nu sînt complet duse la capăt, pentru că
pluteşte iminenţa premierei, unde actorul
nu poate apărea cu maillotul, cu rochia,
cu pantalonul etc., murdare sau şifonate.
Şi execuţia fi delà a indicaţiilor de mişcare
9cenică e din nou a mina ta pînă la premieră, unde bineînţeles, din lipsă de exerciţiu, apare aproximativă, diletantă...
Exista — bineînţeles, pe lîngă fireasca
exigenţă de curăţenie a scenei — o singură soluţie de bun simţ : actorii să îmbrace costume de repetiţie. E neapârat necesar, fiindcă numai aşa vor putea atinge
o justă şi compléta interpretare artisticà.
îmbrăcînd un maillot, un training, o salopeta. actorul va avea mai deplin sensul
repetiţiei, îşi va simţi mişcările libère şi
degajate, va putea îndeplini oricînd orice
indicaţie de acţiune fizică.
Am asistat la nenumărate repetiţii în
care miza în scenà mai complicatà era
mereu amînată, dacă nu escamotată. în
detrimentul repetiţiei, al spectacolului, al
desăvîrşirii artei actoricesti. Cu atît mai
regretabil, cu cît remediul e cît se poate
de simplu şi la îndemîna oricui.

Spiritul critic al dircctorului
Exista un sentiment mai
legitim decît iubirea mamei
ei ? Şi, după clişeul acesta,
de firesc si de lrgitim ca un
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firesc si mai
pentru copiii
nu e tôt atît
director să-şi

