N I CI N U STRI CĂ N I C I N U FO LO S EŞTE
că piesa e din categoria celor ce par
"să se pună singure", comicul de situa
tie, imprevizibila şi inepuizabila vervă a
replicii garantînd automat succesul la
public. Ceea ce nu mai e chiar aşa, şarmul
actorilor, dozajul efectelor şi ritmul dră
cesc al montării devenind îndeobşte atri
butele indispensabile ale unui veritabil
mare succes de public. Giu leştiul ni-l ofe
ră numai pe j umătate. Rjtmul e lent. Su
Bine scrisă, beneficiind de o replică spi
rituală, alertă, Week-cnd de adio nu de
păşeşte totuşi conditia comediei bulevar
diere, ce-i drept amuzante, care nici nu
strică, nici nu foloseşte. A-i cere piesei
să fie altceva decit şi-a propus ar fi o
eroare. A-i cere, însă, spectacolului să fie
măcar la înă ltimea piesei, oferind publi
cului două ore de rîs care să nici nu ştii
cînd a u trecut, înseamnă a-i pretinde de
fapt singurul lucru ce I-ar putea legit i
ma.
Simplu de spus, dar greu de făcut.
Mult mai greu decît pare, tocmai pentru

pra l icitarea hazului nu-l şi produce cu
promptitudinea · şi subtilitatea necesare,
în registrîndu-se în schimb "compensato
rii" tente vulgare şi puerile comicării
regizorale, surprinzătoare pentru expe
rienta şi dexteritatea lui Mihai Berchet.
Se joacă gros nu o dată, într-un decor
oarecare, purtînd totuşi semnătura lui
Paul Bortnowski.
Vrînd să meargă la sigur, actorii sînt
preocupaţi să respecte fiecare propria re
tetă a succesului la public, fără să încerce
a o depăşi în vreun fel, sau a se subordo
na unei intenţii stilistice de ansamblu. Nu
aflăm lucruri noi nici despre bogatele po-

sibilităti ale Adrianei Trandafir (Patricia
Forsyth ) . nici despre farmecul tandru al
l lenei Cernat (Liz Preston) sau despre
disponib ilitălile compozitionale, grevate
acum de un joc cam apăsat ale Agalhei
Nicolau ( D-na uray) . George Bănică nu
e �ău, dar e tot George Bănică, chiar dacă
rolul (Hugh Preston) "îl prinde", iar Eu
gen Ungun!anu e şi el acelaşi, ba chiar
acelaşi din spectacol ul trecut, cu aceeaşi
piesă, jucată la Piteşti, unde publicul era
invitat să se edifice asupra titlului R uj u l
m eu nu lasă urme. Nici actualul spec
tacol nu lasă. Altfel, "prestatia" e în ge
nere corectă, cu destule momente agrea
bile, încît acea parte a publicu lui care
doreşte să-şi piardă vremea cu o deconec
tare oarecare poate fi chiar satisfăcută.
Lipseşte însă binecuvîntatul ·grăunte de
nebunie ce poate să tra nsforme meseria
în artă.
Parafrazînd un binecunoscut Califica
tiv, de tristă amintire, ;>pectacolul e mai
ales "bun pentru turneu". Unde va şi
avea, probabi l , succesul scontat.
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pomeneală de aşa ceva. Piesa e o impeca
bil monotonă înşiruire de impecabile
truisme şi cl işee.Jncepînd cu meandrele
fabulei (o avocată dintr-un orăşel de pro
vincie ref uză, în ciuda feluritelor presiuni
morale, să preia cazul unei doctoriţe din
. nomencl atura" locală, vinovată de ac
cidentarea automobilistică a unei bătrîne
de extractie joasă - cum ar spune G.
.
Călinescu -. bă trînă care, prin pură coin
cidenţă, e bunica sensibilei prietene .a ado
lescentului fiu al incoruptibilei avocate al
Intr-un interviu cu sine însuşi publicat
în caietul-progra m, Sorin Holban răs
punde, la una din întrebările p.e care şi
le adresează (.De ce ati scris piesa A l
t reil e martor?· ) . astfel: .Nu voi înceta
niciodată să cred în n_evoia de adevăr a
· oamenilor; nu voi înceta n iciodată să sper
în frumuseţea relaţiilor dintre oa
meni... Cea mai la îndemînă replică l a
aceast ă ,declaraţie este c ă nici atît d e no
bila credinţă şi nici atit de meritoria spe
rantă nu presupuneau neapărat converti
rea lor în lucrare dramatică. Dar, odată
•

faptul implinit, ar li fost normal, dacă
nu chiar obligatoriu, ca în textul rezu ltat
să se regăsească măcar o fărîmă din sen
timentele care, s-ar zice, I-au însufleţit
pe autor. Jn Al t reil ea martor însă, nici
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cărei sot. tot prin pură coincidenţă, e
amantul culpabilei şoferiţe al cărei soţ
- tot prin ... - e profesorul corupt al
junilor încă necorupti care sfîrşesc pri �
a fugi de acasă, iniţiativă ce se bucură
de asentimentul avocatei căreia apariţia
taman la pont a unui m artor ocular al
accidentului îi confirmă încrederea în ima
nenta j ustiţiei, ba chiar în iminenta ei,
dat fiind că în aceste condiţiuni, desi
gur, adevărul nu va întîrzia să iasă la
iveală, iar vinovata, desigur, îşi va primi
etc., etc.; sperăm că v-aţi făcut o idee des
pre această prem ieră absolută din dra
maturgia originală ) . continunînd cu "psi
hologia" personajelor şi sfîrşind cu dia
logurile, absolut totul este şi, cînd nu este,
pare de mult cunoscut. Bunii sînt perfecţi.
răii sînt perfectibili şi toată lumea e mul-

(umită. Inclusiv regizorul Mihail Stan
( a lias actorul cu acelaşi nume) , care nu
şi-a asumat altă misiune decît pe aceea
de a ne preveni din timp, . prin inserturi
muzicale şi efecte de lumină, de apropie
rea oricărei surprize, cît de mici, în des
făşura rea conflict ului. Jn decoru l imper
sonal şi aseptic-lustruit al lui Vladimir
Popov, spectacol ul curge net ulburat la
vale, actorii sînt corecţi şi conştiincioşi
- Liana Mărgineanu, patetică ; Anca Ne
culce, funestă; Jorj Voicu, intrigant de
operetă; Florin Dobrovici şi Iuliana Ciu
aru şi
gulea, ingenui; Constantin C
Virginia Rogin, comici "populari". Mir
cea N. Creţu, frămîntat (uneori, de efortul
de a auzi sufleuru l ) , tonul e mereu
egaL Şi stai, şi te uiţi, şi uiţi că viaţa
trece pe lîngă tine, pe lîngă piesă şi pe
lîngă spectacol, şl că arta rămîne depar
te, şi te cuprinde, insidios şi definitiv, o
torpoare de neînvins... Noroc că, deoda
tă, din cu lise apare, vie şi naturală, o pi
sică. E atît de lim pede că nu are şi nici
nu vrea să aibă vreun amestec în cele
ce se întîmplă pe scena pe care o tra
versează cu linişte imperturbabilă, încît
te readuce brusc la rea litate, amintin
du-ti şi de viaţă, şi de artă, şi de multe
altele ce nu au nimic a face cu mostra
de teatru mortal la care asişti. Din nefericire, nu vă putem asigura că incidentul
o să se repete şi la următoarele reprezen
t a l i i.
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