>lf

TEATRLIL'r

Oana BORŞ

Legăt u ra cu l u m ea teatra lă d i n
Republica Moldova pare a fi, în ultimul
timp, în destrămare. Vagi ecouri ne mai
parvin din când în când: un fragment
de imagine surprins de condeiul unui
martor întâmplător, o prezenţă a vreunei
trupe basarabene la un festival din ţară.
Lucru ce se petrece din ce în ce mai rar,
însă. Dar, care este starea sistemului
teatral? Care sunt nevoile artistice sau
materiale? Care sunt speranţele, împli
nirile? Există tendinţe novatoare în arta
teatrală? Înspre ce direcţie se îndreaptă
dramaturgia? Rămân întrebări la care
nu putem răspunde.
Entuziasmul care a marcat legătura
dintre cele două universuri ce doreau,
în urmă cu un deceniu, să devină părţi
ale aceluiaşi întreg (la nivel de sistem,
dar şi ca unitate spirituală) s-a tocit în
timp. Au rămas l u m i autonome, cu
contacte sporadice. Dacă am căuta
vinovaţi, am găsi, probabil : "starea de
tranziţie" care ne afectează vi aţa
socială, şi economică. Ce păcat, totuşi ,
că pe apa Prutului mai plutesc, încă,
florile unui pod neterminat. . .
Nevoia de comunicare, de întreg a
rămas, însă. O demonstrează efortul
Teatrului Naţional " Mihai Eminescu" de
a abate şi la C h i ş i n ă u "caravana
criticilor", iniţiată de Secţia Română a
Asociaţiei I nternaţionale a Criticilor de
Teatru şi de către U N ITER, având de
data aceasta şi suportul Ministerului
C u lturii şi Cultelor din România. O
nevoie avidă, mărturisită de ei, locuitori
ai unui spaţiu în care cultura şi limba

română încep să fie refuzate de către
autorităţi. În capitala Republicii Moldova
nu ajunge nici un ziar românesc, ce să
mai vorbim despre reviste de cultură,
filmele din cinematografe sunt titrate în
limba rusă, în librării cu greu am găsit
cărţi de importanţă în limba română.
Pe lângă aceasta, problemele finan
ciare cu care se confruntă teatrele sunt
majore. Într-un sistem în care sursele
de finanţare de la buget sunt infime,
în care preţurile la bilete sunt de-a
dreptul prohibitive (între 5% şi 1 5% din
salari u l medi u ) , managerii teatrelor
trebuie să-şi pună imaginaţia la lucru
pentru a găsi modalităţ i l e de s u b
zistenţă. Este şi cazul Teatrului "Mihai
Eminescu", pentru care ameninţarea
de a-şi închide porţile nu mai este una
ipotetică, căci, în acele zile, ministerul
a anunţat sistarea subvenţiei până la
sfârşitul anului. O stare de nesiguranţă
care pl anează, astfe l , asupra u n u i
teatru trecut, acu m d o i ani , pri ntr-o
altă criză, după plecarea directorului
Sandu Vasilache şi destrămarea trupei .
U n teatru care a reuşit, însă, să se
refacă, angajând actori tineri , mare
parte di ntre ei absolvenţi de presti
gioase şcoli moscovite ca MHAT, VG IK,
"Şciukin", un teatru care într-o singură
stagiune ( 1 9 99-2000) a adus la rampă
şapte producţii, repertoriul său numă
rând acu m 1 1 spectacole. Opţiunea
repertorială, fără a îmbrăca forma
pe care un teatru "Naţional" o merită,
este variată: de la Cavalerul tristei
figuri, adaptarea lui Dale Wasserman
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după Cervantes, regia Petre Bokor la
d ra m at u rg i a rusă ( Capcana d u pă
R. lablonskaia, regia Anatol Durbală),
de la Caragiale ( O scrisoare pierdută,
regia M. Fusu) la dramaturgia moldove
nească ( Radu-Ştefan Întâiul şi ultimul,
de A. Busuioc, regia I . Todorov) , de
la c u n oscuta p i esă a canadian u l u i
M . Tremblay, Cumetrele, î n regia lui
Petre Bokor, la spaţiul sârb, Asociaţia
Femeilor emancipa te din Belgrad

de B. N uşici, regia V. Apostol. Trei din
tre cele mai importante producţii, ale
teatrului Zbor deasupra unui cuib de
cuci adaptare de Dale Wasserman,

Un lucru ca raghios s-a În tâmpla t
În Forul Roman de B . Shevelove şi
L. Gilbert şi Moartea lui Tarelkin de

Suhovo-Kobâlin au fost prezentate în
microstagiunea prilejuită de "popasul
carvanei criticilor". Programul a mai
cuprins şi o întâlnire cu ministrul culturii
din Republica Moldova, prezentarea
proiectelor UN ITER de către di rectoa
rea executivă Aura Corbeanu, prezen
tare însoţită de invitaţia de a deveni
membri activi ai Uniunii Teatrale din
România (poate o nouă pu nte care
începe să se construiască) , precum şi
un colocviu final , moderat de criticul
Natalia Stancu.
U ltima p remieră, Zbor deasupra
unui cuib de cuci, adaptarea de Dale
Wasserman d u p ă romanul l u i Ken
Kessey, a fost considerată un eveniment
pentru că marchează prima colaborare
cu o întreagă echipă românească de
creatori . Este vorba de regizorul Mihai
Lungeanu , alături de care au l ucrat
scenografa Anca Păslaru şi muzicianul
George Marcu.
Textul piesei este, prin dimensiunea
sa parabolică, o acuză la adresa societăţii,
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care refuză orice încercare de a depăşi
media, în care dorinţa de libertate, ce
poate încalcă uneori reguli mărunte,
deranjează şi, drept u rmare, trebuie
sancţionată. Astfel, nonconformismul
lui McMurphy este răsplătit cu o inter
nare în ospiciu, o soluţie pe care eroul
o preferă închisori i , de aici declan
şându-se întreaga intrigă. Însă regizorul
Mihai Lungeanu dă citi rii sale scenice
muchii precis trasate, vorbind despre
o realitate trăită, la acest sfârşit de
secol, în multe părţi ale lumii, despre
falsa i mpresie a societăţii că poate
decide asupra destinului ei. De fapt, la
rândul ei, ea este condusă, din umbră,
de un sistem dominator bine pus la
punct. Spectacolul respiră, astfel, un
aer de neputinţă şi inutilitate, căci cea
mai infimă încercare de a aduce un
element de normalitate este frântă,
iar orice gest are în spate fiorul fricii.
Potenţarea acestei atmosfere este dată
de se m n u l scenografi c şi un iversul
sonor creat, care se îmbină cu gândul
regizoral într-o ţesătură densă. Ast
fel , mobil itatea grilajelor rabatabile,
dă pe lângă funcţional itate scen ică,
o falsă impresie de deschidere. Ele
sunt construite, însă, pentru a închide,
a încarcera. Linia melodică sugestivă
este întreruptă de intervenţii sonore
care nu ne lasă să uităm că cineva,
u n deva , s u praveg hează. Ecleraj u l
(lumină albă), microfoanele care distor
sionază şi distanţează vocea umană
(fo l osite de p e rson a l u l medical în
comunicarea cu bolnavii), construiesc
un univers rece, ostil, în care umanita
tea nu mai există, este uitată. Precupa
rea foarte amănunţită pentru atmosferă,
pentru context u l care să re l eveze
intenţia regizorală, face să se piardă

ceva: drama personajelor. În spectacol
se creează contu ruri clare, dar fără
consistenţă. Fiecare personaj are po
vestea sa, cu o dimensiune a suferinţei.
Relaţia specială care se naşte între
două lumi diferite, dar care, în esenţă,
caută acelaşi lucru , relaţia dintre Mc
Murphy(lgor Caras) şi indianul Bromden
(Vitalie Cărăuş) este, din acest punct
de vedere, axa piesei . Însă, balanţa
se înclină spre l gor Caras care dă
rol ului său forţă, dar în acelaşi timp
face vizibil drumul pe care îl parcurge
de la inconştienţa agresivă din început
la conştientizarea şi as u marea d i n
final.
Un lucru caraghios s-a-ntâmplat
În drum spre Forul Roman de B u rt

Shevelove şi Larry Gelbart, muzica şi
ve rs u rile Stephen Sond h e i m , este
spectacolul regizorului Anatol Durbală,
pentru care, de altfel a obţinut premiul
de debut U N ITE M , în 1 99 9 . Actor,
absolvent al prest i g i oasei şco l i de
teatru MHAT, Anatol Durbală a găsit
mai potrivită pentru sine munca unui
director de scenă.
Textul este construit după reţeta de
succes de pe Broadway, având însă
calităţi intrinseci venite din îmbinarea
umorului scriiturii cu acţiunea dinamică,
p l i n ă de suspans, a încurcăt u r i l o r
aparent i reparabile cu happy-end-u l
salvator, pigmentat fiind c u părţi muzi
cale pe măsură. Cu atât mai mult cu
cât parodiază lumea antică, în spi ritul
comediei latine.
Spectaco l u l are d i namism, ritm ,
punând în lumină capacitatea regizo
rului nu numai de a lucra cu actorul dar,
mai m ult decât atât, de a coordona
mişcarea intregii trupe (soldaţi, sclavi,
cu rtezane, eunuci ) . Se păcătuieşte,

însă, prin lipsa de măsu ră, capcană în
care se poate cădea uşor mai ales
într-o partitură care, prin structu ra sa,
lasă loc inventivităţii, tentaţia facilului
fiind mare. La aceasta se adaugă şi
scenografia plasată foarte aproape de
limita kitsch-ului.
Dincolo de nereuşite, montarea este
o demonstraţie a capacităţilor interpre
tative pe care trupa basarabeană le
are. Astfel că lgor Caras ( Pseudolus) face
vizibilă deosebita înzestrare pentru
comedie pe care o are. Îl secundează
Sandu Leancă (Hysterium) , un actor
cu o mobilitate aparte şi o expresivi
tate asemenea. Li se alătură: Angela
Ciobanu, Leo Rudenco, Vitalie Cărăuş,
Anatol Durbală, Vasile Zubcu, Tudor
Patron.
Moartea lui Tarelkin, este un pas
înainte pe care regizorul îl face. Căci
spectacolul pe textul lui Suhovo-Kobâlin
are o acu rateţe a imaginii, o tuşă preg
nantă în înfăţişarea scenică a fiecărui
personaj şi în aducerea spre lumină
a relaţiilor dintre ele, rod al comenta
riul regizoral subtil . Căci el creează o
l u me a dubl u l u i care atinge uneori
limita absurdului, potenţată fiind şi de
scenografia realizată prin alternanţa
oglinzi-plane/uşi opace. O i ronie fină,
amară este prezentă tot timpul, pentru
ca, în final, să facă loc suferinţei pe care
orice sacrificiu îl aduce.
Sacrifiicile pe care le cere arta sunt
mari , se ştie (salariul unui actor basa
rabean este de 226 lei moldoveneşti) .
Dacă însă unui artist i s e i a ş i bucuria
de a crea, ce-i mai rămâne? Ce le ră
mâne şi ce ne rămâne? O întrebare la
care cei în drept ar trebui să se gân
desacă pentru că a pierde este mult
mai uşor decât a construi.
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Sandu Brăilă, Oleg Grudco, Victor Ciutac, Boris

Zbor deasupra u n u i cuib d e cuci d e D a l e

Cremene/Răzvan Paveliu, Tudor Patron, Angela

Wasserman după Ken Kessey. Versiunea sce
nică şi regia: Mihai Lungeanu. Scenografia:
Anca Pâslaru, Muzica George Marcu. Distribuţia:
lgor Caras, Vitalie Cărăuş, Ion Mocanu, Ghenadie
Gâlcă, Nicolae Darie, Oleg Grudco, Tudor Patron,
Vasile Zubcu, Vladimir Cobasnean, Victor Drumi,
Lea Rudenco, Gh. Butucea, Dumitru Mamei,
Ion Sandu, Sandu Brăilă, Nicolae Ghereg, Nicu
Suveică, lurie Negoiţă, Ilie Todorov, Angela
Cărăuş, Viorica Chircă, Mihaela Strâmbeanu,
Angela Ciobanu.

Ciobanu, Dina Cocea, Vasile Zubcu, Ion Sandu,
Ghenadie Gâlcă, Dumitru Mamei.
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Un lucru caraghios s-a întâmplat în drum spre Forul
Roman de Burt Shevelove şi Larry Gelbart. Regia:
Anatol Durbală. Decor: Petru Bălan. Costume:
Stela Verebceanu. Coregrafia: Teodor Rădulescu.
Dirijor: Andrei Dmitrovici. Cu: Anatol Durbală,
Angela Ciobanu, Leo Rudenco, Sandu Leancă,
lgor Caras, Vasile Zubcu, Vitalie Cărăuş, Tudor
Patron, Doriana Zubcu, Mihaela Strâmbeanu,
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Cornelia Maros, Doina Severin, Natalia Lungu,

Moartea lui Tarelkin de A.V. Suhovo- Kobâlin.

Veronica Cozlovschi, Sandu Decuseară, Nicu

Regia: Anatol Durbală. Decor: Petru Bălan. Cos·

Suveică, Sandu Brăilă, Gh. Butucea, Ghenadie

tume: Stela Verebceanu. Cu: Ion Mocanu, Sandu

Gâlcă, lgor Melnic, Petru Ciobanu, Eugen Rusu,

Leancă, Nicolae Darie, lgor Caras, Nicu Suveică,

Valeriu Pahomi, Dumitru Mamei.

