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Zbătându-se între fireasca năzu inţă de a-şi îmbogăţi repertoriul şi nenorocita
imposibilitate de a accede la capodoperele ce-i lipsesc de pe afiş (imposibil itate
determinată în principal de faptul că nu dispune de toate vocile capabile să atace
orice partitură) , Opera bucureşteană încearcă să fie "în pas cu lumea", abordând
unele creaţii de plan secu nd (ca să nu spun "de mâna a doua") care fac astăzi, pe
alte meridiane, delici ul acelor iubitori ai genului sătui de cele circa douăzeci de
titluri de maximă valoare rulate iar şi iar pe scenele li rice de pretutindeni. Soluţia
este demnă de toată lauda, dar nu mă poate face să sper că ea va şi atrage în
mod constant publicul nostru, cam rarefiat în ultima vreme; căci, oricât de minunat
va fi montată şi i nterpretată o asemenea l ucrare, ea nu-şi va putea depăşi nicicum
limitele valorice care au împiedicat-o secole de-a rândul să rivalizeze cu operele
de prim rang, luate cu asalt de către spectatori indiferent cine şi cum le-ar cânta . . .
Pentru Simon Boccanegra d e Verdi , aceste limite sunt impuse deopotrivă de
subiectul confuz-melodramatic (scenariştii telenovelelor de azi pot fi de-a d reptul
i nvidioşi, mai întâi pe G utierrez, care a i nventat povestea, apoi pe Piave, care a
transformat-o în libret, şi, în cele din urmă, pe Boito, care a rafistolat-o!), cât şi de
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muzica lipsită cu desăvârşire de vreun cât de m ic motiv demn (şi posibil!) de
reţinut. Or, o baie de sonorităţi splendide, ieşite de sub pana de maestru a unui
compozitor admirabil slujit de uneltele tehnicii sale, dar părăsit pentru moment de
scânteia inspiratoare a gen i u l u i , poate încânta pe moment auzul , dar nu va cuceri
niciodată sufletul . . .
D i n ferici re, auzul este răsfăţat într-adevăr, atât de sonorităţile orchestrale
(ample şi consistente, fără stridenţe şi fără a acoperi glasurile cântăreţilor) , cât şi
de cele vocale (calde şi strălucitoare la Roxana Briban , dense şi catifelate la
Iordache Basalic, penetrante şi tensionate la Pompei Hărăşteanu, întunecate şi
insinuante la Sever Barnea şi Ştefan Schuller, sigure şi luminoase la Virgil
Profeanu - acest promiţător tenor spinto, de care Opera Naţională are atâta
nevoie!), controlate sever, impulsionate cu energie şi echilibrate i nteligent de către
tânărul di rijor Ciprian Teodoraşcu .
Şi tot din ferici re, regia de t i p tradiţional a Andei Tăbăcaru-Hogea (laconică ş i
sobră, cu mişcări sumare şi previzibile, î n clasicele compoziţii plastice a l e puţinelor
personaje şi ale rarelor participări ale mulţimilor) evoluează în scenografia
modernă a arhitectului Cătălin Arbore (contu rând o lume care nu mai este aceea
a Genovei din secol ul XIV, ci un univers imaginar, alcătuit din elemente pregnant
contradictorii), astfel încât banalitatea şi absurdităţile poveştii (în care se regăsesc
toate ingredientele lacrimogene cu putinţă, adunate în j u rul copilei "din flori",
rămasă orfană, dispărută şi regăsită, răpită şi salvată etc.) îşi pierd din importanţă
sub i mpresia puternică pe care o degajă dimensiunea pur picturală a fiecărui
cadrl! (în care linia şi culoarea, transparenţa şi luciul "joacă" intens) .
I ntreaga scenă este cuprinsă într-o uriaşă construcţie - corabie a corsarul u i ,
dar şi palat al dogelui (acelaşi Simon Boccanegra) - , a l e cărei arcuiri inchid ambiţii
şi visuri, intrigi şi orgolii, uneltiri şi revolte, iubi ri şi crime . . . Iar paradoxul acestui
spaţiu curb constă în trăirea simultană a claustrofobiei şi a agorafobiei : prizonier în
pântecele balenei sau abandonat singurătăţii în deşert, omul rămâne supus
aceloraşi forţe interioare care-I pot condamna ori mântui la j udecata semenilor sau
a propriei conştiinţe.
Opera Naţională din Bucureşti - Simon Boccanegra. Muzica: Gi useppe Verdi. Libretul: Francesco
Maria Piave şi Arrigo Boito. Regia: Anda Tăbăcaru-Hogea. Scenografia şi luminile: arh. Cătălin Arbore.
Conducerea muzicală: Ciprian Teodoraşcu. Maestru de cor: Stelian Olariu. Distribuţia: Iordache Basalic
(Simon Boccanegra), Pompei Hărăşteanu (Fiesco), Sever Barnea (Paolo), Ştefan Schuller (Pietro), Roxana
Briban (Amelia Grimaldi), Virgil Profeanu (Gabriele Adorno), Mihai Lazăr (Un căpitan), Sidonia Nica

(Camerista Ameliei).
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La sfârşitul anilor '60, când - ca solist al scenei lirice bucu reştene - C ristian
Mihăilescu debuta în spectacolul Povestirile lui Hoffmann, realizat de către
regizorul Hero Lupescu, probabil nu-şi închipuia că va veni cândva vremea să
monteze el însuşi unica operă a consacratului compozitor de operete; şi totuşi,
contactul repetat cu acest splendid "cântec de lebădă" al lui Jacques Offenbach
(prezentat în premieră mondială la Opera Comică din Paris abia la patru luni după
moartea autorul u i , într-o versiune a partiturii definitivată de Ernest Guiraud prin
scrierea câtorva recitative şi prin orchestrarea partiturii de pian) trebuie să-I fi

