incontrolabilă a eroului stârnit să-şi devoaleze sentimentele. Efectu l comic e teribil
amplificat (ca şi în cazul lui Maria) de coafura a la Beavis & Buthead - personajele
par proaspăt electrocutate.
.
Cuplul servitorilor, care trăiesc şi ei un coup de foudre irezistibil, mult ma1
spontan şi mai autentic decât al stăpânilor lor, capătă corporalitate prin distribuirea
lui Alexandru Bairactaru şi Carmen Vlaga. Primul, e un Charlot plin de energie cu un apăsat accent "di pisti Prut", care aici , în mod paradoxal, îi vine bine
personajului, definindu-i exotismul şi vitalitatea alterităţii. Cea de-a doua, o
Colombină suavă şi isteaţă, cuceritoare în simplitatea ei, nedispusă să mai cedeze
nimic din ce a obţinut. Echilibristica pe muchie de . . . lacrimă, între râs şi plâns, pe
care acest vagabond cu suflet candriu se străduieşte să o ducă la bun sfârşit fără
accidente, face sarea şi piperul poveştii, pentru că recunoaştem aici tocmai sarea
şi pip�rul vieţii .
I n pofida oricăror corectitudini politice, a oricăror severe reguli d e protocol ori
al unei autocenzuri prost înţelese, a da frâu liber sentimentelor nu e doar natural.
E absolut obligatoriu şi profilactic, într-o lume pe care unii o vor nimic mai mult
decât rezultatul unei jalnice manipulări. A u nei partide în care destinele substituie
figu rile de lemn pe tabla de şah a unui spectacol planetar. Iar pentru a acredita
această concluzie, regizorul îşi copertează povestea cu dansul mecanic al
păpuşilor-personaje, care, asemenea figurinelor dintr-un turn cu ceas, parcurg
mereu aceeaşi traiectorie. Chiar dacă învăluite în sonorităţile atât de senzuale,
semnate Edith Piaf.
Teatrul "Ioan Slavici" Arad - Jocul dragostei şi al întâmplării de Marivaux. Regia: Laurian Oniga.
Decoruri: Laurian Oniga, Luminiţa Penişoară. Costume: Luminiţa Penişoară. Light-design: Lucian Moga.
Distribuţia: Radu Cazan (Domnul Orgon}, Sorin Calotă (Mario), Oana Kun (Silvia), Bogdan Costea
(Dorante), Carmen Vlaga (Lizeta), Alexandru Bairactaru (Arlechin, lacheu). Data reprezentaţiei: 6 februarie
2005.
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Tema ratării , a eşecului u man ca o consecinţă di rectă a celu i p rofesional ,
tema căutărilor de sens şi a edificării u nei minime ordini existenţiale la n ivel
individual nu e nouă. Obsesia identificării corecte a "ţintei" şi a "cărării" către ea,
a p reocupat fi losofiile tutu ror epocilor şi a inspirat marile l iteratu ri ale l u m i .
Echilibru l , fie şi i l uzo ri u , al u nei temein ice (defin itive?) instalări în Parnasul
corifeilor incontestab i l i , al mu ritorilor veneraţi de contemporani ori (măcar) de
istorie, a suscitat râvna tuturor o rgolioşilor de peste veac. A trezit energii
nebănu ite care s-au spulberat în aprige confruntări. A mobilizat războaie, a
instrum entat crime. A moşit i ntrig i , a uneltit trădări, a desch is răni şi a strivit
destine. A i nventat suicidu l . A devastat generaţii şi teritorii, a stârnit pas i u n i ş i . . .
fapte înălţătoare de vitej ie. Dec i , a generat moarte. Sau , mai exact spus, a grăbit
rendez-vous-ul cu aceasta.
Artistul , ca exponent vizibil al societăţii şi element de coagulare a trăi rilor
celor mai intense, e străbătut cel mai des şi cel mai dureros de această "tematică",
viaţa lui desfăşu rându-se într-o (aproape) perfectă contopire cu profesia, cu harul
ce a fost investit (sau nu) în el, cu d ramul de noroc ce-i însoţeşte (sau nu)
zbaterile. Pentru că raţiunea lui de a fi e, mai abitir ca în oricare alt "domeniu de
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activitate", conectată (şi influenţată) de receptarea trudei sale de către ceilalţi . De
către audienţa, fără de care orice frison artistic se transformă în vana lui
caricatu ră. Aşa cum Ragnar din spectacolul Anei Mărgineanu se transformă, prin
cădere (de la un punct încolo, i mposibil de controlat) , în caricatura artistului ce 
presl!punem - a fost cândva.
I mplinire moarte? Nu şti m . Nu vom afla nici dacă soluţia acestei ecuaţii are
sens, dacă ea e unică, i revocabilă ori i nterpretabilă. Ceea ce ştim e că în pofida
tutu ror aparenţelor şi prej udecăţilor, miza artistului în societate, şi mai cu seamă
în evol uţia lui în raport cu propriile-i determinări, nu e una atât de derizorie pe cât
mentalul colectiv a reţinut-o şi a încercat să acrediteze. Chiar dacă artiştii nu mai
sunt îngropaţi di ncolo de zidurile Cetăţii, fardul ipocriziei acoperă prost cicatrici le
meschinăriei şi ridurile ingratitudinii pe obrazul social. Artistul se consumă în
li mitele proprii lor aspiraţii (niciodată, sau rarissi m , atinse în timpul vieţii), făcute
terci la impactul cu capricii le şi ignoranţa celor cărora se adresează. Azi eşti rege,
mâine cerşetor. Azi domneşti în lumina orbitoare peste regatul i nimilor publiculu i ,
mâine vei f i tăvălit în prafu l u itării celei mai cumplite.
La aşa ardere, "nevoia de a fi mângâiaţi e infinită". E de două ori infinită, aş
adăuga. Nevoia de a şti un obraz cald lângă al tău nu mai trebuie argumentată nici
=
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în viaţa comună. Singurătatea artistului însă e dublă şi e dublu dureroasă. Cum
poate fi ea umplută? Cum poate fi ea depăşită? Antidotul ei există şi trebuie doar
să cădem de acord că e o chestiune de timp descoperi rea lui? Sau . . .
l ată masiva poartă dinaintea căreia tânăra regizoare Ana Mărgineanu
încearcă să găsească cheia potrivită, nu doar să privească dincolo prin grilajul
forjat al acesteia.
Îşi asociază în acest scop un cuplu de actori importanţi ai teatrului arădean
şi dă de l ucru unei trupe ce aştepta de ceva vreme întâlnirea cu o propunere
substanţială. O propunere care să incite din toate punctele de vedere, nu numai
să solicite strict profesional , tehnic. Terenul, îmi place să cred, a fost pregătit şi de
(relativ) recentul Exerci,tii de Îmbătrânire pus vara trecută de Laurian Oniga cu
Ovidiu şi Adriana Ghiniţă în spaţiu l m i raculos al Teatrului Vechi. Se crea acolo o
stare, un traseu diafan pe care actorii îl parcurgeau cu m inuţie şi delicateţe,
îngânându-se unul pe celălalt pe fundalul surdinizat al celebrului Besa me mucho.
E ra disecţia melancolică a unui parcu rs (cândva tumultuos, acum aproape vlăgu it)
către.un capăt de d rum confuz şi trist.
In textul lui Jonas Gardell tensiunea e mult ampl ificată, totul e mult mai dur,
mai tăios, replicile mai nervoase, tonul mai apăsat. Meditaţiei nostalgice (din
propunerea cehoviano-ionesciană) îi sunt suprapuse convulsiile unei agonii la fel
de triste, dar mult mai violente, nu pentru că îşi conţine anunţul cinic al punctului
terminus. C i pentru că privirea înapoi, către ceea ce trebuia să fie conţinutul unor
existenţe (miezul lor de semnificaţii şi trăiri), se pierde într-un gol. Hăul nu e
numai înainte, ci şi în u rmă. Şi atunci , ceea ce mai poate, eventual, conta e un
prezent care îşi cere furibund d repturile şi încearcă să substituie prin trăire
concentrată, dar haotică şi convulsivă, lipsa de trăire acumu lată. Ragnar atinge
p ragul de jos în sordide cabarete unde sexul e "cea mai tare" atracţie pentru vulg,
iar rolul travestitului o s u rsă de ven it nu tocmai de neglijat (în contextul
degringoladei). Margareta urcă spre sordidul cabaret pentru a uita vidul existenţei
sale ca antreprenor la pompe funebre. Ratări le lor se întâl nesc şi par - doar par!
- a se completa. Par a se plia una pe cealaltă, creând iluzia unei posibile
contopiri. Dar - răsturnare de prejudecată iarăş i ! - artistul e mai l ucid decât omul
simpl u . Ovidiu Ghiniţă excelează tocmai în acest punct al conştientizări i inutilităţii
oricărei încercări de împotrivire la impulsul morbid. El recompune, cu spaimă
lăuntrică şi disperare inutil reprimată, cioburile unui personaj mort dinai nte de
începerea propri u-zisă a spectacolului. Dansul grand-guignol al l u i , în care,
asemeni unei păpuşi hidoase, baletează grotesc şi îşi taie repetitiv venele cu ruj ,
căzând teatral şi ridicându-se iar, e p remoniţia ineluctabilei opţiu n i . Regizoarea
are meritul de a fi ştiut să accentueze falia d intre moarte, ca i manenţă
coşmarescă a bărbatu l u i , şi pofta de speranţă a femeii ce şi-a trăit toată viaţa în
apropierea morţii şi acum vine "descoperită" în întâmpinarea normal ităţi i . Dintre
menirea emi namente erotică a femeii (oricât de neatractivă sexual ori insensibilă
l a tensiunea înaltă a artei) şi i m posibil itatea bărbatului (probabil intrat ş i în
disoluţia percepţiei propriei persoane, a propriului sex, a propri ilor aspi raţii ) de a
se mai rid ica (la figurat) până la înălţimea misiei dominatoare ce 1-a consacrat.
Margareta e un personaj pe care Adriana Ghin iţă şi-1 asumă cu o umilinţă şi un
cu raj demne de admi raţie. Actriţa întâlneşte aici, poate, cel mai bun rol al ei în
ultima decadă, de la Vocea umană. Alături de cei doi, o creatie foarte bună face
şi Liliana Balica (în plantu roasa Angela) ale cărei farmece n u mai trezesc nimic
în ambiguu! Ragnar (în resemnatul Ragnar?), nici măcar am intirea unor vremuri
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mai bune. De unde se vede că nu experienţele sexului e rau nodul problemei, ci
cel mult paleativul ei cu neclare efecte temporizatoare în ceea ce priveşte
extincţia. lnecată în alcool, nimfomana de ieri e acum (figurată cu o cuceritoare
subtilitate a m ijloacelor de expresie) oglinda în care eroul refuză să se mai
privească. Apariţi ile e i , atent calculate, fizionomia emaciată, vocea răguşită,
mersul somnambulic, peruca de divă obosită, m işcările automate, contrapunc
tează agitaţia isterică a celui pe care îşi propune să-I redea vieţii, să şi-1
adj udece, de fapt, pentru încă un timp.
Ar mai fi de comentat (pro sau contra) scenele de cabaret (actorii cântă live,
dar se vede că nu acesta e punctul lor forte), m işcarea scenică (bine articulată,
exploatând eficient generosul spaţiu de joc), comentariul m uzical (ca de obice i ,
inspirată - Dorina Crişan Rusu), proiecţiile multimedia, psihanalizabile (în fundal ,
chipul lui Ragnar se transformă, pe rând, în Marilyn Monroe, Judy Garland sau
Marlene. Dietrich), finalul (poate) inutil lungit printr-o obositoare suită de false
finalu ri . In fine, jocul devotat al întregii distribuţii care pare a regăsi suflul tonic al
unei motivări profesionale pe termen lung . .
Toate acestea, însă, sunt doar detalii. Chichiţe, obligatorii într-o cronică
dramatică standard. Ingrediente ale unei vizi uni de o surprinzătoare maturitate
pentru o regizoare ce îşi numără anii încă în tolba tinereţii. O regizoare care ştie
deja să ţină, în arta pe care o practică, un eficient echilibru între formă şi conţinut,
o regizoare care a făcut (şi) la Arad proba unei meserii ce a re toate premisele să-i
devină vocaţie.
Teatrul de Stat "Ioan Slavici" Arad (Sala Studio): Cheek to cheek d e Jonas Gardell (traducerea:
Carmen Vioreanu). Regia artistică: Ana Mărgineanu. Scenografia: lna lsbăşescu. Coregrafie: Florin
Fieroiu. Concept muzical: Dorina Crişan Rusu. Light design: ing. Lucian Moga. Distribuţia: Adriana
Ghiniţă (Margareta), Ovidiu Ghiniţă (Ragnar), Oltea Blaga (Erika), Liliana Balica (Angela), Andrei Elek
(Hakan), Angela Petrean (Eva), Mariana Tofa n-Arcereanu (Lisa), Mariana Dănilă (Gunnel). Data
reprezentaţiei: 1 8 februarie 2005.
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Ion Jurcă ROVINA

Dorinta
' din ultimii ani a regizorului Sabin Popescu de a monta pe scena
Teatrului N aţional Timişoara Neguţătorul din Veneţia de William Shakespeare s-a
împlinit. P remiera i-a adus un nou succes de public (după premiile - juriului şi
publicului - pentru La Lilieci, în Festivalul timişorean din toamnă). De altfel, cred
că, între m izele spectacolelor sale, comunicarea cu sala e una nu doar
sentimentală sau speculativă, ci implicit productivă, în sensul că inovaţia este
transmisă direct, "pe faţă", în scenele-cheie, de efect, pentru captarea atenţiei şi
transmiterea emoţiei sau a ideii cu relevanţă. Regizorul nu modernizează ca să
şocheze şi nici obsedat de originalitate, ci pentru a descoperi sau a redescoperi

