bolică, a fragilităţii . Ea este fiorul , fantasma iubiri i . În rol , naivitatea îi este suport
pentru întreţinerea unei emoţii în rostire. Romeo din faţa ei este jucat de un actor
experimentat de acu m , cu reuşite în expri mări agresive sau i ronice, controlate, pe
nume Cătălin U rsu. Postura de îndrăgostit îl prinde mai puţin , actoriceşte însă el
se descurcă destul de bine, chiar dacă îşi crispează starea pentru a sugera sufe
rinţa. Jocul îşi urmează cursul, doar fluxul emoţional d intre îndrăgostiţi nu răzbate
firesc, convingător. Dar percepţia regizorală a libertăţi i de alegere funcţionează.
Un rol special, cu l uciditate şi participare firească, face Alina Reus în Doica,
relaţia ei afectivă cu Julieta (chiar între cele două i nterprete) e molipsitoare şi
transmite iluzia siguranţei . Natural şi veridic este Părintele Lorenzo al lui Ion Rizea,
personaj cu un interior misterios dedus tocmai prin umanizarea lui în faţa îndră
gostiţilor. Scenele grupurilor, în vivacitatea lor, funcţionează sub impulsurile unei
mişcări coordonate (Mircea Dragu). l ndividualizări obţin Alecu Reus ( Benvolio ) ,
Coli'l Buzoianu ( Mercutio ) , Victor Manovici ( Tybalt) , Benone Viziteu ( Ducele ) .
I n viziunea spectacolului său , regizorul Rahim Burhan a acordat întâietate
temei sale atât de dragi şi de actuale:. Dacă iubirea i-ar fi fost miza, montarea ar fi
presupus alte condiţii de abordare. I n Romeo şi Julieta, Shakespeare însuşi a
sacrificat iubirea pe altarul libertăţii . Anume, libertatea de a iubi. Timpul multiplică
nuanţele. Calitatea este importantă.
Teatrul Naţional Timişoara - Romeo şi Julieta de Will iam Shakespeare. Traducerea: Glanina
Jinaru. Un spectacol de Rahim Burhan. Scenografia: Velica Panduru. Muzica: Dan Simion.
Light design: Lucian Moga. Mişcarea scenică: Mircea Dragu. Asistent scenografie: Al par
Albert. Translator: Dejan Perinacz. Cu: Cătălin Ursu (Romeo), Dianna Praskot (Julieta),
Ion Rizea (Părintele Lorenzo), Colin Buzoianu (Mercutio), Victor Manovici ( Tyba/t), Alecu
Reus (Benvolio), Benone Viziteu (Duce/e), Georg Peetz (Montague), Pau la Maria Frunzetti
(Lady Montague), Romeo loa11 ( Capulet), Ana Maria Cojocaru (Lady Capulet), Alina Reus
(Doica), Ioan Strugaru (Paris), Marius Lupoianu (Abraham), Adrian J ivan (Samson),
Nicolae Pârvulescu (Gregorio), Cristian Brătoiu (Balthasar). Sonete interpretate de:
Valentina Cotinschi, lrene Flamann Catalina. Orchestra: lu liana Birtea (violă), Sebastian
Boboiciov (fagot), Gianluca Vanzelli (flaut). Premiera: 30 mai 201 0.

Studioul 5 se află la ultimul etaj al Teatrului Naţional din Timişoara , cu un
balcon deasupra celui principal, de unde a început Revoluţia din Decembrie '89.
Pe aici sunt îndrumaţi spectatorii care pot arunca în trecere o privire spre Catedrală,
înainte de a intra în sala ce îi surprinde cu aceeaşi vedere proiectată pe fundalul
scenic. Ad ică un joc dublu de imagine, propus cu scopul de a sugestiona o posibilă
localizare a ceea ce urmează să se întâmple. Întru această idee, titlu l piesei lui
s•awomir Mrozek, Privelişte minunată, a suferit o adecvare, fiind numit, de către
regizoru l Sabin Popescu , Privelişte minunată spre Catedrală.
Acest text (component al unui diptic, de fapt), jucat la Naţional în premieră
absolută , pare de-a dreptul surprinzător. Dramaturgu l octogenar (din 26 iunie anul
acesta) atacă în actualitate tema terorism u l u i . U n alt Mrozek, cumva? Adică , polo
nezul citat deseori printre continuatorii teatrului absurdului să abordeze oare într-o
altă manieră , mai conectată la prezent, istoria (obsesia predi lectă a pieselor sale)
cu anomaliile şi derizoriul ei? Tema însăşi se evidenţiază între absurdităţile de azi ,

care fac istorie . Iar în centru se află omul înrolat până la limita dezumanizării.
Scriitura textului probează mijloacele folosite în piesele anterioare: abordare sin
tetică, abruptă, surprinzătoare, dar şi tranşantă în finalul şocant, definitiv caracterial,
purtând pecetea unei istorii .
O turistă dă năvală într-un muzeu , l a o oră fără public, ş i ajunge î n camera
supraveghetorului, pe care îl trezeşte din somn. Întâlnirea , surprinzătoare, îi amuză
până la urmă pe amândoi, conversaţia îi face să fie comunicativi, îşi descoperă
numele, şi jocul debutează. Cei doi interpreţi Damian Oancea (Nick) şi Laura
Avarvari (Mary Lou) conduc acest joc pe muchie, în replici scurte, de la simpla
curiozitate la suspiciune, ambiguitate, sinceritate şi apropiere.
Ca într-un început de idilă, Nick şi Mary se testează pentru a-şi afla identităţile,
mimează chiar un scenariu distractiv, dar reiau dialogul în scenariul lansat de ei înşişi
ca modalitate de a se deconspira. Actorii au de făcut un joc dublu, neuitând că perso
najele lor se duelează în cuvinte, cu amuzament şi ironie, dar cu o îndoială permanentă,
fie şi în subconştient. Cum e cazul lui Nick, a cărui suspiciune iese la iveală, când în
perspectiva priveliştii îi apare un bărbat care le ţine sub observaţie fereastra.
Replicile devin tăioase şi fiecare îşi foloseşte abilitatea pentru a-1 determina pe
celălalt să fie sincer. Mary recunoaşte că bărbatul acela este soţul ei care o oboseşte
cu gelozia lui. De aceea s-a şi abătut pe la muzeu . Numai că N ick, informat şi per
spicace, nu cedează şi apelează în continuare la sinceritatea ei. Sigur, soţul este
angajatul unui serviciu de urmărire a teroriştilor şi, sigur, el, N ick, este teroristul cău
tat, dar a fost şters din acte ca fiind dat mort. Ceea ce Mary ştie de acum.
În această bruscă, violentă confesiune reciprocă, unde i-a adus jocul nevino
vat, Mary devenind captiva teroristului (căutat, să zicem, şi după moartea însce
nată), între ei se petrece o scurtă idilă (doar cu îmbrăţişări sugerate scenic), ca o
defulare. Pentru adevărul şocant Mary este lăsată să plece şi chiar optează să se
retragă , ştiind că teroristul deghizat o poate lichida cu arma lui cu l unetă. Ceea ce
se întâmplă, l unetistul ochind cu alte gloanţe şi porumbeii din piaţă . Adică, senti
mental îndurerat, dar neabătându-se de la principiu şi cod . Ecou al teatrului absur
dului (în propria creaţie chiar), piesa dramaturgului . octogenar ne aminteşte că
absurditatea, în limita ei umană, ne urmăreşte istoriceşte. Aceasta este atenţiona
rea şocantă din textul lui M rozek, jucat în premieră absolută. Drept pentru care
(nefiind cunoscut) i-am desprins subiectul din d ialogul expresiv, în limbaj şi ipostaze,
al i nterpreţilor Damian Oancea şi Laura Avarvari, care parcurg , metaforic vorbind,
o punte între ludic şi tragic. U n rol adecvat are muzica lui I lie Stepan , cu insinuări
de voce complementară, ca şi imaginile din proiecţia video a lui Marius Mateşan .
La ieşire, spectatorii , sugestionaţi d e vizionare, s e opresc î n balcon cu privirile spre
Catedrală. Minunată privelişte, acum , şi cu siguranţă de la spectacol gândul li se
întoarce spre Revol uţia din piaţă.
Regizorul Sabin Popescu apelează cu predilecţie la sugestii de captare a
publicului. N-a izbutit să-I aducă pe d ramaturg la premieră, a fost prezent însă
domnul Jaroslav Godun, directorul I nstitutului Cultural Polonez de la Bucureşti .
Teatrul Naţional Timişoara
Privel işte m i n u nată spre Cated rală de Slawomir Mrozek.
Traducere: Stan Velea. Versiunea scenică: Sabin Popescu. Un spectacol de Sabin
Popescu. Decoruri: Zsolt Fehervari. Costume: Krisztina Nagy. Muzica: Ilie Stepan. Video:
Marius Mateşan. Light design: Florian Putere. C u : Damian Oancea (Nick), Laura Avarvari
(Mary Lou). Premiera absolută: 29 aprilie 201 0.
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