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transparenţa ei, este continuu p rezentă sugestia reinventării limbajului şi a gra
maticii.
Venit spre teatru dinspre ştiinţele exacte, Adrian Mihalache vede prin periscopul
disciplinelor (sale) formative rostul şi configuraţia perimetrului de care s-a apropiat
scriind şi vorbeşte, astfel , "cu distanţă", despre unicitatea a rtei teatrale, definind-o
drept "singurul lucru care nu poate fi virtualizat" - într-o lume cuprinsă până la
banal izare de tehnicităţile vi rtualizării (tot mai răspândită, tot mai ieftină). Aj uns la
comentariu după o îndelungată (se susţine) exersare a postu rii de simplu (?)
spectator, Adrian M ihalache are "în bagaje" o preţioasă colecţie de întrebări
genui ne privitoare la energiile scenei (de natu ră metafizică) , dar şi privind lucruri
"mai de toată zi ua" cum sunt criteriile critice, sau impactul judecăţii de valoare
asupra creatorilor de spectacol, ori al publicului. Zona teorii lor despre teatru este
o suită de întrebări în mers, la momentul cărţii acesteia. Formularea teoretică de
care autorul s-ar putea declara sigur, pe care şi-ar putea-o asuma, nu poate fi încă
decelată, doar surprinsă ici-colo în pagini, mereu "ocrotită" de alătu rarea unei
interogaţii. Dincolo de acest joc, în principal cu sine însuşi, al criticului, teoria e o
tentaţie pentru Adrian Mihalache, poate în plus o posibilitate de avans personal.
Teoria e un vector În intersecţia tentaţii/ar de care este vizitat autorul, azi,
i ntersecţie cu: dialoguri metateatra/e, actriţe, critici, regizori, dramaturgi, criterii,
energii, dileme. . . O controversă a cărei didactică îşi pare deocamdată suficientă
sieşi (ca în crochiu! piesei "prinse" undeva în cuprinsul cărţii). Nu m-ar m i ra deloc
să aflu că autorul nostru are, deja, în manuscris cartea despre noile reguli de joc
care semnalizează în subtextul celei de certă condiţie stilistică, tocmai publicate.
* Ad rian M ihalache - Verva Tha/iei, Editura Fundatiei Culturale "I DEEA
E U ROPEAN Ă ", Colecţia: Biblioteca I deea Europeană-Teatru , 2004.

Mircea MORARIU

D ramaturgul petroşenean Dumitru Velea îşi autodefineşte piesa Femeia cu
Lună (Lunatica)
Apărută în 2004 la Editura Sitech din Craiova d rept psihodramă oni rică, iar
pentru a-i sublinia genul proxim îi alege drept moto cuvintele lui Goethe "în
întuneric sunt misterele acasă". Acţiunea piesei se petrece într-unul "din multiplele
stabilimente de protecţie a femeilor, construite stratificat, îndeobşte sub poalele
munţilor", stabilimente ce au apărut ca u rmare a faptului că în fiecare noapte se
comit "tipice crime atipice", iar asasinul rămâne nedibiut, în pofida faptului că o
cohortă de poliţişti şi Departamente de Criminalistică şi Psihiatrie sunt în alertă
maximă. Dar, aşa după cum reflectează unul dintre multele personaje bizare ce
populează piesa "câte l ucru ri nu se întâmplă fără să le vedem rădăcinile?" şi asta
fiindcă "ceea ce numim noi viaţă sunt numai efectele, cauzele se pierd u ndeva în
trecut. . . poate şi în viitor". De la fiecare victimă rămâne câte o enigmatică cutie
neagră cu un mesaj greu de desluşit, iar tenacele doctor Cari şi un profiler caută
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să descopere povestea, adică
antecedentele criminalului şi ale
victimelor de natură să eviden
ţieze cauza şi să permită înlătu ra
rea întunericul u i . Faptele se con
sumă, fi reşte, undeva la graniţa
dintre vis şi realitate, oniricului
reven i n du-i partea l e u l u i , căci
poarta viselor înseamnă calea de
acces către miezul poveştii, dar şi
pentru că "lu mea viselor este
făcută să ilustreze pe cea din
somn, cu frustările şi m izeriile ei".
Ceva mai târziu , în ultima sec
venţă a piesei i ntitu lată chiar
Finalul "poveştii", vom afla că
Femeia cu Lună va reuşi să iasă
"din l umea d u rerii şi a derutei"
explicând m izeriile şi frustările
vieţii , identificând în fratele ei,
venit să o vizitez, la Stabiliment
pe cel care, odinioară, în copi lă
ri re a violat-o.
Desfăşu rarea piesei
lui
Dumitru Velea e şerpuitoare, înşe
lătoare, chiar încâlcită, îndatorată
unui l ivresc expl icit (C.G. Jung Psihologie şi alchimie) ca şi unor
referinţe cinematografice de larg consuni şi lesne identificabile pentru prizonierii
televizorului - serialele Twin Peaks, Dosarele X şi Profiler - psihologia crimei.
Frazele dinadins i ncifrate sunt supralicitate, tâlcurile par căutate şi exprimate în
exces, existând oricând riscul ca acţiunea şi sensul să se brânzească. Nu şti u ce
şanse scenice are Femeia cu Lună. Poate că dacă verbozitatea excesivă ar fi
sacrificată în favoarea păstrări i şi clarificării esenţelor, piesa ar putea oferii
suportul viabil pentru u n teleplay. Rămâne să o salveze Televiziunea, dar asta cu
condiţia ca teatrul să fie salvat de o instituţie care se pare că nu-l p rea are la inimă.
* Dumitru Velea
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Femeia cu Lună, Editura Sitech, Craiova, 2004.

Am primit şi citit cu o oarecare întârziere (mă rog , "Binefacerile" endemice
ale lamentabi l u l u i nostru sistem de difuzare a cărţii) volumul l u i Ion Moldovan
Câte vieţi ai tu, actorule ?, apărut în 2003 la Editura Bunavestire d i n Blaj , în care
sunt reu n ite douăsprezece interv i u ri cu tot atâţia actori români. Pasiunea pentru
teatru a l u i Ion Moldovan e evidentă, iar, cum lesne se poate înţelege, deoarece
autorul nu are privi leg iul de a locui într-un oraş ori într- u n j udeţ în care există o

