LA UNITER
Sensibil la semnalele actualitătii asa cum se si cuvirre din partea Uniunii
Teatrale din Romania acum , cind Romania
Teatrală este (sau ar trebui să fie) in plin
efort de reformulare a modalitătilor sale de
functionare - UNITER a organizat o
Săptamină a teatre/ar independente. A
incercat, cu alte cuvinte, să faciliteze con
turarea unei imagini cit de cit exacte (in
măsura in care poate fi exactă in actualul
moment), cit de cit complete (in măsura in
care "independentefe" au răspuns in
vitaţiei) a unui compartiment al vieţii
scenice destul de putin cunoscut dar care,
teoretic, tinde să dobîndească o pondere
demnă de luat în seamă.
Nu toate teatrele au ridicat "mănuşa"
si nici măcar majoritatea .Au răspuns Le,
vant ( cu Alegere de clovn de Matei Vişniec
) ,Compania Teatrală Bu�ure_şti ( cu pies_a
lui Sammy Fayad Cum se Jefweşte o banca)
si , desigur , UNITER " in persoană" cu
.: Teatrul de Cameră ( Discurs pentru o Aca
demie de Kafka) , Teatrul Franca-Roman (
Sase personaje m căutarea ... .) şi Inoportun
? Nepoftitii de Capi) .
Nu ne propunem , in Însemnarea de
fată , formularea unor opinii critice referi
toare la spectacole (revista noastră a publi
cat , de altfel, cronici despre fiecare dintre
ele) multumindu-ne doar să semnalăm o
initiativă ' meritorie. Am adăuga, totuşi, că
din "trecerea in revistă" pe care a prilejuit-o
Săptămîna , par. a se cristaliza trei dlfecţii
de evolutie a acestui "off" al scenei ro
manesti: ' experimentul (trupele UNITER)
teatru' traditional ( ceea ce nu vrea să
insemne cit'uşi de puţin invechit ori nein·

Co/aju/ de versuri şi scrisori, incepind
de la primele încercări lirice şi terminind cu
LE BATEAU /VRE (Corabia beată), a expus
nu atit textul poetului genial cit posibilele
reacţii umane ale geniului Însuşi, ca per
sonaj.
Perfect interiorizat, Jacques Bonnaffe a
oferit uneori, pentru acelaşi text, mai multe
variante de interpretare, mai multe feluri de
revoltă: el a redat cu profesionalism impe·
cabil răzvrătirea adolescentină, protestul
ARTLIFT
social, tensiunea dintre geniu si "restul
La sediul Academiei de Teatru şi Film lumii", comunicarea spiritelor Tt;�alte din
(ATF) a fost inaugurată o bibliotecă realizată generaţii diferite (Verlaine-Rimbapd). Dar
in cadrul operaţiunii ARTLIFT (Marea Bri· nu a fost de două ori acelaşi. In sfîrşit,
istoria eternului adolescent după eternul
tanie-România).
Începută cu un an în urmă şi avindu-i ca suprauiJian al poeziei prevesteşte
initiatori pe David MacCreedy şi fain Gillie, ILUMINARILE şi ANOTIMPUL IN INFERN (la
OPERATION ARTLIFT a realizat un fond de care textul spectacolului nu ajunge) şi ulte
5.000 de volume (unele din ele purtind auto rioara evadare din civilizaţie.
Stilul lui Jacques Bonnaffe este de-a
grafele autorilor sau ale proprietarilor, pre
cum Afan Benett sau John Gielgud). dreptul extraordinar, iar supunerea actoru
Această bibliotecă, transportată la Bu lui şi regizorului la TEXTUL şi SPIRITUL
curesti de către britanici se află acum la rimbaldian,mi se pare un fapt ce s-ar
dispoziţia studenţilor români ai ATF.
• cuveni impo rtat şi pe m eleaguri
dimboviţene. Forţa artistului, nici un mo
ment etalată ostentştiv, este În primul rind
RIMBA U D-PERSONAJ UL una INTELECTUALA.
N-am putut decit să-I invidiez pe cel
Recitalul Rimbaud al lui Jacques Bon
naffe, sustinut la Institutul Francez din Bu care a avut timp şi dispoziţie sufletească
curesti, a · fost o surpriză dintre cele mai pentru a-1 citi şi a-1 Înţelege pe Rimbaud.
plăc'ute. Publicul, obişnuit desigur cu M-am gîndit cît de interesantă e poezia
această formă oarecum conventională de română şi cit de puţină vreme sau linişte
spectacol, a fost şocat si incintat de avem ca să le dăruim un asemenea viu (şi
prestatia extraordinară a luÎ Jacques Bon· firesc) omagiu.
naffe, care a umplut scena cu personalita
tea sa si, mai mult, cu a lui Rimbaud • HORIA GÂRBEA
personajul.
teresant , ci dimpotrivă
"Levant" ) şi
comertul cu toptanul ("Bucureşti" ).Această
posibilă defimre de intentii este msă tre
buie precizat, mai mult o presupunere decit
o constatare izvorîtă din analiză. Analiza (cu
concluzia de rigoare) va fi posibilă mai
tîrziu, atunci cind aceste teatre ( şi altele)
vor fi nu la primul spectacol montat ci măcar
la primele.
. C.D.
·

,
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·

TEATRO VITTORIA- COMPAGNIA ATTORI &
TECNICI,
!iAMlET IN SOS PICANT de Aldo Nicolaj
•

Roma
.

Infiintat in 1 977 si beneficiind, din 1 986, de un sediu stabil
(lucru de�oc frecvent' in Italia), Teatrul Vittoria are În program, pe
de o parte, lansarea sau relansarea de comedii (caci, spun
membrii trupei, repertoriul italienesc de azi se bazează, oricit ar
părea de ciudat, pe drame) şi, pe de altă parte, inlesnirea debu·
turilor actoricesti. Spectacolul invitat la Piatra Neamt ilustrează mai
ales izbinda companiei in prima directie. Piesa lui A/do Nicolaj,
dramaturg bine cunoscut si adesea jucat la noi, nu revelează
profunzimi nemăsurate, şi nici subtrlităţi rafinate; vădeşte, in
schimb, ca mai toate scrierile autorului, o perfectă cunoaştere a
maşinăriei teatrale: e construită ireproşabil, are tensiune dra
matică, replică vie si roluri generoase. Şi este, În plus, realmente
amuzantă: poveste'a lui Hamlet văzută din şi dinspre bucătărie
devine o farsă bufon- macabră. "Bucătăria - centrul universului,
motorul istoriei, inima politicii", astfel rezumă textul Attilio Corsini,
directorul artistic al teatrului si regizorul spectacolului, care con
duce cu mină uşoară dar fermă o montare vioaie, spirituală si
foarte agreabilă vizual, datorită mai aleş splendidei scenogra;ii
realizate de renumitul Uberto Bertacca. Intr-o bucătărie reconsti
tuită pînă la amănunt (operatiune in care numai ochiul şi mina unui
artist autentic puteau evita kitsch-ul), actorii şi cei mai tineri, si
cei mai putin · joacă exuberant, cu haz si, În general, cu talent. Se
detasează' net una dintre "veteranele" ansamblului, Viviana Toni
olo (care semnează si muzica), in regina Gertrude: o autentică
"prezenţă", inteligenta şi cu farmec.
• A.G.
·

ARANY JANOS SZINHĂZ, Budapesta
POVESTE DESPRE UN JOBEN SI O MINGE IN CUlORilE
CURCUBEUlUI de Pavel Vasice'k
•

Singurul teatru profesionist pentru copii din Ungaria a adus la
Piatra Neamţ un spectacol (reg1a, Vas Zoltan lvan) la care copi i i ,
b a chiar s i adultii a u partici pat c u entuziasm. D e ce? Pentru că
scenografia era frumoasă şi ascundea tot felul de surprize, pentru
că povestea era educativă fără a înceta să fie distractivă, dar în
p r i m u l rîn d pentru că acto r i i n u m i m au vîrsta preşcol ară
alintîndu-se mieunat şi "prostindu-se", ci sugerînd-o prin cîteva
atitudini expresiv reproduse (şi , cu sigu ranţă, atent studiate în

prealabil) şi printr-un joc sincer şi proaspăt. Un spectacol la care,
desi, probabil, putini înţelegeau cuvintele (cu toată traducerea
oarecum simultană şi oricum selectivă) ' au privit cu încîntare mu�i.
i n c l u s i v p lasatoarele şi b ufet i e r e l e teatru l u i- g azdă, ce-'ş i
părăsisera de astă dată, în mod necondamnabil - posturile.
• A.G.

TEATRUl NATIONAl DE STAT "VASilE AlECSANDRI"
din Bălti
DOMNISOARA IUliA de Au�ust Strindberg

Spectacolul teatrului din Bălţi mi-a amintit o vorbă pe cît de
" bătută" pe atît de exactă (in cazul de faţă, oricum) : "De ce simplu,
cînd se poate complicat? " Dorinţa exprimării metaforice, tentaţia
"semn ului teatral" cu orice preţ, voluptatea alambicării " i ntelec
tuale" a frazei scenice conduc, în spectacolul regizat de Ioan
Ciu botariu, la un rezultat pe care cu greu ne ferim a-1 numi
catastrofal: totul e neclar dar emfatic, momentele dramatice
stîrnesc zîmbetul iar sublinierile comice te aruncă brusc în poso
moreală, gestu rile, imaginile, mişcările par vechi, văzute de mii de
ori deşi gîndul ce le animă este, evident, acela al inovării, al
modernizării mijloacelor. Spectacolul e ca un chip tînăr încărcat
de un machiaj de calitate d ubioasă, şi, în plus, aplicat fără
îndemînare: te 1ndeamnă să recurgi la apă şi săpun, să l i mpezeşti
trăsăturile care, precis, sînt armonioase. Ori măcar proaspete.
• c .D.

MUM PUPPETTHEATf:!E, S.U.A
AVENTURilE UNUl BAIAT si AlE CIINElUI SAU IN SPA
TIUl EXTRATERESTRU de Robert Smythe
•

_

•

Doi tineri îndrăgostiţi de teatru (şi, precis, de copii) cîteva
păpuşi, multe d i ntre ele improvizate din "obiecte de larg consum",
- consu mate pînă la revenirea la părţi le com ponente, o mînă de
cîrpe colorate, lumini, şi ele, colorate, muzică veselă, o poves
tioară simplă şi . . . . cam atît a i ntrat în ecuaţia spectacolului de
animaţie prezentat d e MUM Puppettheatre din West Chester
Pen nsylvania. A mai fost ceva? A mai fost. Cam ceea ce
d iferentiază un bot de humă de botul de humă din care Dumnezeu
1-a făcut pe om. Adică sufletul, gîndul şi poate, în primul rînd ,
binecuvîntatul h a r de a se juca, de a fi bucuros. Ca şi creaţia
Domnului, spectacolul a fost departe de perfecţiune, dar ca si ea,
a fost, de fapt, minunată.
•c.b.

n
o
c:
1J

-�

