T EATR U L MALAK O F F : J EU X D E L ANGU ES
Nelinişti experi mentale, formule organi zatorice, ratiuni finan
. ciare sau de statut institutional dezvăluie în teatru conservarea
în cele mai variate forme a nostalgiei după traditia ambulantă
a eroi cu lui artist rătăcitor.
Orizonturile s-au lărgit, artiştii nu mai adastă din tîrg î n
tîrg ori din sat î n sat după u n traseu agale, l iniar, ci pot să
parcurgă spatii vaste cu vehiculele cele mai moderne, să stră
bată tări şi continente. C ă rutei cu coviltir i-au luat locul maşina
ultimul răcnet, avionul sau trenul (care, desigur, se deosebesc
de la tară la fară - şi cum se mai deosebesc l ). Scopul vizat
poate fi decis la cele mai inalte niveluri, finînd de legături
c ulturale b i ne cumpănite şi rînduite, de legături frăţeşti între
popoare înrudite şi apropiate prin spirit şi origine sau chiar
de ratiu n i de pol itică internatională. Sensul fundamental rămîne
însă acelaşi.
Mai m u lt sau mai putin nevoit, teatrul dibuie spre origi n i l e
sale modeste şi popu lare, spre simplitate economică şi co
m unicare di rectă, chiar dacă adesea se parcurge un drum ex
trem de sofisticat, iar simplitatea e numai aparentă. Tntr-o ase:
menea directie se înscrie recentul turneu al artiştilor franceza
c u Jeux de langues. E l se plasează în continuarea turneelor
anterioare ale oamenilor de teatru francezi, turnee mai cos
tisitoare şi mai ample, începute cu acel de neuitat << Pri ntemps
de la liberte» care saluta, exad în urmă cu doi ani, în mar
tie-apri l ie 1 990, cu atîta romantică dăruire, revoluţia româ
nă. De atunci m u lte s-au întîmp l at, m u lte s-au schimbat, avîntul
nostru ideal ist s-a mai izbit de real itate. Un l ucru însă a rămas
acelaşi şi parcă se adînceşte. Ne-am cunoscut, ne-am regă
si+, ne-am recunoscut, ne căutăm mere u .
Relaţiile noastre reciproce sînt esenfial consol idate de ve
nirea şi revenirea artiştilor francezi. Unii ne-au devenit prieteni
apropiaţi, destinele arti stice ni se împ letesc. Tnfi intarea teatrului
româno-francez la Bucureşti, debutul său cu Şase personaj e
in clutarea ... în regia Sophiei Loucachewsky, montarea u nor
piese în l i mba franceză la Teatrul de C ameră condus de Cristina
l ovifă sînt dovezi certe ale acestei apropieri.
Sylvaine Zaborowski, care s-a ocupat de organizarea tur
neului cu Jeull de langues, revine a treia oară în România
î n calitate de organizator. Mai m ult decît atît, debutul ei ca
dramaturg a avut loc în mai '91 l a C l uj, la studioul Teatrului
National, unde regizoru l Victor Ioan Frunză a montat u n spec:
tacol-coupe i ntitul at Pisirlle - foarte i nteresant ca formula
scenică - cu două dintre piesele autoarei.
Spectacolu l cu Jeux de langues, care a fost dus în turneu
î n cît�va oraşe: Bucureşti, Timişoara, C l uj , l aşi, este în fond
o creditare a francofoniei noastre, intrucit întregul său scenariu
·mizează pe cele mai subtile răsfăfuri fi lologice, jocuri de cu
vi nte, calambururi, po l isemii. E l se adresează în primul rînd
cunoscătorilor foarte avizati ai limbii franceze şi, în acest
fel, este o recunoaştere extrem de măgulitoare. Productie a
companiei «Theâtre sans domicile», a fost finantat de Ministerul
C u lturii din Franta şi găzduit la noi de I nstitutul Francez din
Bucureşti şi de centrele cu lturale franceze din fiecare di ntre
oraşele pomenite. Formula «teatru de apartament», căreia

se încadrează, după concepţia directorului său, căci se adre
sează unui public putin nu meros ( 1 5-20 persoane), încearcă
stab i l irea unei relatii de i ntim itate care, în abordarea directă
în spaţiul unei locuinfe ( actorii depl asîndu-se «la domici
l i u >�), să menfină conlocutorii în stare de disponibilitate in 
.
telectuală. O dispon ibil itate în care joc u l se ali mentează juvenal
din rezerve le pol i semantice ale cuvintelor şi în care materialul
l udic e tratat l i ber, ca în teatrul studenţesc tra ditional (mă refer
la tradiţia care începe cu teatrul medieval de colegiu).
Scenariul lui Pierre Ascaride foloseşte celebrele dictionare
france ze instrumente fundamentale ale u ne i culturi. Apropie
rea de a�eşti monştri sacri, care fac dov.ad.a rigoarei, � echi � ii,
prestigi u l u i culturii franceze, a exemplare• sale. vocafu lexac�
grafice, enciclopedice, ştiinţifice se face cu libertate totala.
Conviefuiesc în bună înţelegere în textu l acestui j oc � l limbll � r
sau joc de l imbi (încă din titlu polisemia face cu ocha u l ) clasaca
a i l iteraturii franceze şi celebri a utori de dicţionare : Alfred
de Musset, Georges Sand, Le Grand Robert, �mile Littre, Bob
by Lapointe, Edmond Rostand, Cami, Marce l Proust, Jean de
La Fontaine, Raymond Queneau, Georges Perec, Alphonse Allais, C harles Cros, Marina Yaguello.
.
Tntregul spectacol, în care eroina apare împovărată de mal
dărul de volume ce fac mîndria filologiei franceze, devine u n
recital vioi pe articolul d e dictionar - exercitiu. actoricesc per
formativ şi tra.n spu nere bu rlescă a pariului că teatrul , cînd e
bine făcut, poate să devină interesant şi dacă citeşti dictio� a:
rul. Tn acelaşi timp, spectacolul este o intruziune necanomca
în rezervele de sens şi de )oc ale cuv i ntelor uzate pri n normare
gramaticală, prin folos irea distinsă sau � ea comună prin p res�,
�
.
televiziune scris. El foloseşte comentarn le aromce şa a ndrazneh
le sti listice � le scriitorilor pomeniţi în acelaşi sens al liberalizării
expresiei. Licenta de atitudine, de fond sau poetică, adese �
picanteria şi gluma în doi peri alcătuiesc m ij locul �� ş � şa
de disponibi l i zare a receptorului, de atragere a l ua a n JOcul
acesta foarte rafinat dincolo de simpl itatea sa simulată. Ele
mentele scenice realizate de Federica Giaretta sînt minime:
cîteva volume mari, o valiză, un panou cu l itere - !oate, tra� s
portabile într-un bagaj de mînă foarte greu. Mu zaca aparfme
l ui Bobby Lapointe şi Annei Kupfer, iar construcţia, lui Florence
Lienhard şi lui Emmanuel Lechat.
Spectacol ul, dedicat cu vintu lui, m i zează în special pe dic
tiune, pe rostirea l impede, răspicată, şi mai putin pe � magin� .
Un anume di letantism pare să stăruie asupra sa, dar ampres•a
se poate datora şi maximei sol icitări verbale. �dorul Bru ��
Labrasca - măruntei, bru net, cu chip predestmat comedaea
- foloseşte mai cu seamă comicul buf, mimic şi pantomi
mic. Luciana Cadellucci, partenera sa, se orientează spre nu
ante, dezvăluind o prospetime i nterpretativă promiţătoare.
E xi stă în ea rezerve de vioiciune şi cal ităti i nterpretative care
reclamă u n regizor îndrăznet, capabi l să o imp � l sioneze şi
să o pună în valoare. Intregul spectacol a fost un JOC amaab .a l ,
detectînd spectatorii î ntr-o ambianţă culturală.
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