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Faptul că în două zile, în sălile de teatru din Arad poţi vedea şapte spectacole
- dintre care nici unul lipsit de motivaţii artistice valabile - iar câteva bune, ar fi
prima constatare. Imediat trebuie spus şi că aeru�pe care-I respiră aceste montări
este oxigenat de o gândire regizorală modernă. In acest moment, ambele scene
profesioniste: Teatrul_,,loan Slavici" şi Teatrul de Marionete_sunt marcate de
fervoarea specifică trupelor în urcare de formă. E manifestă o creştere, o
diversificare sti listică, se vede cu ochiul liber cât de interesati sunt actorii să se
autodepăşească, asta pe când în jurul clădiri lor teatrelor, st rada arădeană face
impresie de drum de târg lăsat la voia întâmplării .
Descoperiţi, redescoperiţi, "mânuiţi" de regizori de prim rang - regizori de
vocaţie - şi de regizori tineri, interpreţii se găsesc în situaţia de a răspunde scenic
unor pretenţii pentru care uneori şcoala de teatru, alteori îndelungata prestaţie nu
sunt suficiente. Mai ales la Teatrul Slavici se resimte, în cele mai reuşite montări,
efortul de adaptare al trupei la viziunea regizorală. Nici titlurile din repertoriul acestui
teatru nu-i "scutesc" pe actori, nu-i "ajută" să se comporte interpretativ lejer, în grila
cunoştinţelor, a experienţelor acumulate. Provocarea spre altceva şi altfel e - aici - a
unei dramaturgii , dar şi a directorilor de scenă tentaţi să "mobileze" cu ultimele teorii
despre expresivitatea teatrală spaţiul dintre arlechini. Lăsând deoparte aspectele
comentariului pe text (ce e, ce vrea această dramaturgie?), lăsând deoparte şi
frazările privind intertextualitatea proiectelor de spectacol (inspiraţia, ştiinţa ori
hazardul lor), ce se vede clar pe canava ţine de schimbarea registrului expresiv.
Modalităţile acestea relativ noi de interpretare ce au început să se practice la Arad
pun nAu doar trupei, ci şi publicului, probleme: de adaptare, de percepţie, de gust.
In întregul ei, provocarea asupra capacităţilor scenei dramatice de a-şi reînnoi
instrumentarul, garderoba, dezvăluie pariul cu sine Însuşi al directorului instituţiei,
Ştefănuţ lordănescu, pariu important şi, poate, riscant în raport cu publicul
tradiţional, căruia e sigur că noile montări i-au încălcat comoditatea aperceptivă. N-aş
face greşeala să inventariez astăzi consecinţele unui repertoriu (actualmente) cam
încruntat al teatrului, pentru că am convingerea: afişul se va colora, nu peste multă
vreme. Dramaturgia reactivităţilor subliminale, condusă de verbul negaţiei şi încărcată
de substantive imposibile ("rele", de nerostit în public), dramaturgia despre Impur,
Marginal, Nesemnificativ etc., în care figurile apun cu mult înainte de a deveni
personaje, iar existenţa lor se întinde cât dicteul automat în care-au fost trimise
(aruncate), dramaturgia aceasta unde singurul personaj denominat, denominabil şi
coordonator e �cartea a prins afişele mai peste tot în jur, cum se ştie, aşa încât face
modă şi la noi. I n date de istoricitate culturală, fenomenul e de înţeles şi explicabil iute.
Teatrul ca "templu" şi "spaţiu sacral" nu lăsase să urce pe divina lui scândură,
decât în regim de excepţie (şi obligatoriu în umbra axiologiei umane pozitive,
perene) , discursul periferiilor existenţiale - şi ele parte a largii realităţi - un gen de
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discu rs pe care proza, poezia modernă, artele plastice, filmul îl "cuprinseseră", îl
consumaseră deja.
Pudibonderia obişnuită a publicului de teatru e unul dintre atacuri . Publicul de
teatru e şi el privit ca o componentă a spaţiului sacral, spaţiu ce "nu comunică, de
regulă, cu mediile de cartier industrial, sau, oricum, nu le recunoaşte acestora din
urmă d reptul la o defin iţie scenică specifică. Trebuie şocat acest public
conservator, trebuie provocată Întâlnirea dintre sacra! şi periferic declamă, în
subtext, dramaturgii. In "oglinda" câmpului de socializare pe care vor să-I
stârneas�ă, să-I prospecteze autorii acestui gen de texte, toate întâmplările sunt
ca principiu întristătoare, funebre, imposibil de suportat. Personal, mi se par mult
mai interesante, mai productive artistic efectele de destructurare a emoţiei,
căutate de autori, transferate de la nivelul replicii spre modalităţile regizorale,
scenografice, actoriceşti de interpretare a ecuaţiei textuale. Altfel, acest "marş"
auctorial "germanie" pare că şi-a deconspirat mult prea repede tezismul.
Cum directorul lordănescu dorea să fixeze un reflector nou, mai uşor de
observat asupra instituţiei - şi e şi un regizor atent la fenomenologia domeniului se pare că le-a dat, în bună măsură, "liber'' regizorilor invitaţi să-i compună
repertoriul. Conform ipotezei de faţă, afişul univoc (deocamdată) e ceea ce s-ar numi
"un pas calculat''. N-avem de ce ne preocupa de politichia selecţiei întreprinse.
Regizorii tineri, ca şi regizorii cu vizibilitate peste medie, vin într-un teatru plasat nu
tocmai pe vadul intereselor presei de mare portanţă, atraşi de posibilitatea de a-şi
urmări un program profesional personal. Elementar, desigur. Reflexul unei
condiţionări profesionale trebuie "căutat" şi în acţiunea de reconstruire, de renovare
şi reutilare a Studioului. A doua scenă poate de-acum "înrăma" un afiş alternativ,
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experimental, sau de spectacole-studiu, spectacole-lectură, debuturi pentru care la
Arad exist_? apetenţă şi se poate forma un public, o categorie de public expres
interesat. In orice caz, fie ele mai toate piesele prezentate acum stăpânite de
spectrul derizoriului agresiv, nu e mai puţin adevărat că nu s� mai joacă "piesuţe" de
autori zonali bucălaţi, texte-expedient, scenarizări nevertebrate, improvizaţii
dramatice lamentuoase, de gust incert. Au dispărut din repertoriu.
Tentativa de reînnoire la care contribuie: regia proaspătă, afişul (la modă) dar
totodată la zi, ambianţa plurivalentă a studioului îşi culege deja rezultatele prin actori.
Cheek to cheek de Jonas Gardell este un spectacol bine susţinut de o
distribuţie căreia regizoarea Ana Mărgineanu i-a intuit calităţile latente şi i-a fixat
ştacheta undeva în planul disponibilităţilor neexplorate anterior. E evident că în
unele momente de show hollywoodian actorii sunt depăşiţi de cerinţe (parodierea
unui gen se obţine mai greu decât rutina genului). Adriana Ghiniţă îşi redobândeşte,
însă, datorită complexităţii rolului şi deosebitei ei prestaţii, imaginea de actriţă de
prim-plan. Fernando Krapp mi-a scris această scrisoare de Tankred Dorst, în regia
lui Claudiu Goga, are de asemenea în centru actori cu profilul bine pus în valoare
şi eficienţi pentru viziunea spectaculară: Claudia Ieremia şi Zoltan Lovas (un
tandem dovedind forţă şi exactitate, într-un spaţiu "sărac", degrevat de elementele
scenografice participative). Premiera Atentate la viaţa ei de Martin Crimp, în regia
lui Peter Kerek, conţine, din punctul meu de vedere, tot atâtea întrebări pendinte de
situaţia inedită a trupei de la Arad câte răspunsuri se pot descoperi în celelalte
montări. Probabi l că regizorul a ţintit de data asta prea departe, ori în prea multe
direcţii deodată, pe un text - programatic - cu "vedere panoramică". Rezultatul e
derutant. Unele mesaje se imprimă distinct în memorie, altele chiar "se şterg de pe
tablă", fiindcă frazarea artistică devine, datorită supraîncărcării regizorale,
redundantă. Secvenţial, printre totuşi mult prea diversele proiecţii, ori prea multele
artifici i demonstrative, explicative, actorii i?butesc să configu reze (Alina
Berzunţeanu, Adriana Ghiniţă, Ovidiu Ghiniţă . . . ) I n acest spectacol se vede cel mai
clar câtă nevoie ar fi fost la Arad, în acest moment cu pretenţii, de o pedagogie
premergătoare montării , de un training calificat. (Se vor fi estompat - se pare "urmele" programului susţinut de Andrei Şerban aici, înainte de 2000 . . . ) Tocmai
deoarece trupa lucrează cu Ul} aplomb admirabil - de aplaudat- ar merita sprijinită
în dorinţa ei de autodepăşire. In Jocul dragostei şi al Întâmplării de Marivaux (regia
Laurian Oniga) se observă concurenţa a două stiluri de formalizare: cel strict
regizoral (ce vrea să dea comediei sensuri importante, prezente accentuat în alte
texte ale lui Marivaux ) şi cel expus prin costume şi mişcare scenică (ale căror
"desene" sunt prea voit şi ilustrativ "provocatoare" de ilaritate). La "întâlnire",
planurile nu comunică suficient, iar definiţia viziunii regizorale - cum şi a
interpretărilor - rămâne doar relativ limpede, chiar dacă unele scene au haz.
***

Prin spectacolele programate de Teatrul de Marionete, momentul nu
comportă dubii, se afirmă cert pe coordonata calităţii actului spectacular. Actorul
şi directorul Dan Antoci a făcut teatrul să prospere, sub aspect artistic. Trupa e
restrânsă, fiecare dintre componenţi e nevoit să acopere mai multe roluri (cu date
de identificare diferite). Drept rezultat, marionetiştii de la Arad "fac şi desfac" orice
poveste cu un profesionalism absolut admirabil. S-ar putea spune că instituţiile
acestea au un public-ţintă cu pretenţii mult mai stabile decât cel al teatrelor
dramatice, şi că, în consecinţă, aici repertoriul (fiind "pentru cei mici") este simplu
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de alcătuit, din titlurile basmelor nemuritoare, din dramatizări ce nu implică decât
urmări rea firului poveştii . Abia un studio, un program de "nocturne" - ca alternativă
pentru spectatorul matur - ar cere o concentrare specială. Sunt teatre de păpuşi
şi marionete ce se ocupă în fragmente de program diferite de: copiii, tinerii, maturii
ce le-ar putea intra în sală. Marionetele din Arad oferă un tip de reprezentaţie ce
se "achită" concomitent de aşteptările diverselor vârste. Teatrul mic pentru cei
mici - teatru ambu lant de marionete e o idee modulară, serială cu "acoperi re"
mult !:J1ai largă decât s-ar crede, decât se deconspiră imediat.
Intr-o căruţă itinerantă de restrânse proporţii, un mănunchi de marionetişti
reuşesc să concentreze frumuseţea, tensiunea, sensul diverselor întâmplări .
Spectacolele se joacă pachet (două la o reprezentaţie), încât în cincizeci de minute
te-ai ales şi cu minunăţiile din Capra cu trei iezi de Ion Creangă, dar şi cu Motanul
Încălţat (după Fraţii Grimm & Charles Perrault). Miniaturale, poveştile din căruţa de
lemn curat n-au cum fi mai atrăgătoare decât se prezintă: spirituale, inventive
scenografic, bogate muzical, nişte preţioase bijuterii spectaculare din care fiecare
categorie de public poate culege ceva potrivit vârstei, pregătirii, gusturilor sale. Echipa
de mânuitori e antrenată, aproape toţi lucrează tehnic cu deosebită acurateţe, iar
armonia secvenţelor muzicale - live - e notabilă. Sigur, performanţele spectaculare
se datorează versiunilor scenice şi regiei lui Victor Ioan Frunză, decorurilor, păpuşilor,
recuzitei create de Adriana Grand, muzicii lui Cari Tibor. Şi Prinţesele vrăjite este o
reprezentaţie plăcută, ofertantă, bine lucrată în toate compartimentele (scenariul şi
regia: Cristian Pepino; scenografia: Cristina Pepino; muzica: Dan Bălan). Poveşti - dar
şi investiţie de inteligenţă şi de vocaţie, de la text până la ultimul detaliu scenic.
Pe scena lor obişnuită, sau în simpaticul modul ambulant, marionetiştii de Arad:
Carmen Mărginean, Adina Doba, Ovidiu Calbău, Mircea Moş, Izabela Cotescu,
Lăcrimioara Szlanko, Cristian Bordaş se comportă la acelaşi nivel de invidiat.

