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Am salutat sincer ideea conducerii artistice a Trupei "Iosif Vulcan" {Eivira Râmbu)
şi a directorului general (Lucian Silaghi), implicat cu dăruire în toate proiectele instituţiei,
de a juca o piesă de valoarea Uciderii lui Gonzago la Oradea şi încă în regia unui
artist de al cărui talent sunt de mulţi ani convinsă. L-am numit pe Petru Vutcărău.
Am ajuns să văd spectacolul la aproape două luni de la premieră : o dată că nu
eram în ţară, apoi că s-a suspendat un spectacol din motive pe care le-aş numi. . .
dramatice, dacă tot suntem l a teatru : nu eram decât o mână d e spectatori, mai puţini
chiar decât actorii de pe scenă, aşadar, spectacolul s-a suspendat. (Ceea ce nu s-a
întâmplat cu câteva seri înainte, când actorii au jucat o comedie - care de altfel a
întrunit în doi ani multe reprezentaţii - în faţa a 1 1 sau 1 2 spectatori care îşi cumpă
raseră frumos biletele şi erau pregătiţi sufleteşte să . . . râdă, nu-i aşa, la o comedie!
Ei bine, actorii au jucat excepţional, ca şi când în sală erau sute de ochi. .. şi nu le-a
părut rău , căci cei prezenţi i-au răsplătit cu îndelungi aplauze şi cu flori , la final.)
Piesa mi s-a părut excepţională (şi traducerea semnată de aceeaşi Elvira
Râmbu , foarte bună) şi, fiindcă a fost scrisă şi jucată în preajma marilor, decisivelor căderi ale regimurilor comuniste.
Petru Vutcărău a încercat să nu ocolească temele obsedante şi, de ce nu, per
sistente în oricare societate şi la care au meditat atât Shakespeare, cât şi dramatur
gul bulgar, talentatul dramaturg bulgar, Nedialko lordanov: relaţia Artistului cu Puterea;
cum ajunge un om obişnuit trădător sau, şi mai rău , turnător, ticăloşit pe vecie, în ce
fel sunt corupţi sau manipulaţi oamenii obişnuiţi şi poate prea încrezători sau naivi
sau , de ce nu, interesaţi, cât de lung a fost şi rămâne braţul aşa-numitei Siguranţe
Naţionale, dar şi o excelentă incursiune în sufletul omenesc, în care încap de-a valma
·

ura, i nfidelitatea, gelozia, nerecunoştinţa, linguşeala, laşitatea, corupţia, frica, dar şi
curajul, iubirea, dorinţa de a trăi în libertate, credinţa şi buna-credinţă, fidelitatea . . .
Recunosc c ă am fost tentată s ă spun c ă spectacolul l u i Vutcărău este puţin
prea lung şi că lungirea se datorează în mare parte . . . scenei cu anchetarea a rtiş
tilor de către odiosul Călău al Curtii Regale. Dar fiindcă scena era foarte bine
condusă regizoral şi jucată magistral de Sebastian Lupu, interpretul Călăului (acto
rul se află, d upă mine, la o creaţie de excepţie - e antipatic cât încape, e dur şi de
o răutate ce se transferă vizibil asupra instituţiei represive pe care o reprezintă),
mi-am revizuit părerea . M i s-a confirmat bănuiala că regizorul s-a gândit la acea
parte din public - tineretul , desigur! - care vede şi "gustă" filme americane de o
agresivitate şi duritate a imaginilor, pe care noi, cei trecuţi de prima tinereţe (poate
şi de a . . . doua!) le ocoli m cât putem. Aşadar, sânge, vânătăi, palme şi pumni ,
ghionturi , vorbe dure (să n e înţelegem, nu vulgare!), tot arsenalul de "metode"
specifice de anchetare, dacă ne aducem aminte, nu doar sistemelor inchiziţionale,
ci şi regimului comunist de la noi, de la bulgari şi, da, de la sovietici . . .
Ş i a mai fost o întâmplare care m-a pus p e gânduri: unul d intre tinerii prezenţi
la spectacol , un inginer, cred, prieten cu o cunoştinţă de-a mea, a urmărit acest
spectacol exact ca o piesă poliţistă ; am dedus că habar n-avea că există pe lume
o piesă numită Hamlet şi, cine ştie, poate nici că există un dramaturg numit
Shakespeare (ce-i d rept, n-am controlat, de jenă !).
Atunci bine a făcut regizorul , nu-i aşa , că a pus accent pe respectiva scenă,
fiindcă; aşa cum am observat, tinerii din sală au fost ochi şi u rechi , "înghiţind" şi
pilula amăruie - citeşte mesajul de o i mensă omenie - ce se servea odată cu
stratul acesta subţirel de ciocolată - citeşte "momente dure".
Cei care au cunoscut regimul comunist însă au avut desigur o tresărire la
gândul că asemenea anchete au fost frecvente în beciuri le Securităţii , de unde
adesea întemniţaţii ieşeau mutilaţi sau nu mai ieşeau deloc.
Decorul Oanei Cernea, o structură metalică imaginând în fundal SCENA unde
actori i vor juca în faţa Curţii Regale şi, pe lateral , două practicabile tot metalice,
desemnând spaţiile ce duc spre cabine şi spre încăperile palatul u i , se do�edeşte
elegant şi eficient, permiţând actorilor să se mişte în voie, pe spaţii largi. I n întu
nericu l d i n spatele acestei structuri metalice se ascund spionând continuu "oame
nii" lui Polonius şi tot acolo se strecoară pentru un scurt intermezzo sexual Charles
cu tinerica Ama/ia, liberă şi. . . libertină, într-un fel vedeta trupei. U n cufăr imens,
specific artiştilor ambulanţi , plin cu costume şi recuzită, completează armonios
decorul . I ngenioasă e şi perdeaua cu flori având multiple semnificaţii .
Dacă e să spunem cum a u jucat actorii orădeni aceste roluri excepţionale
scrise de lordanov, vom începe cu Ovidiu Ghiniţă (invitat de la Teatrul Clasic "Ioan
Slavici" d i n Arad), a cărui prezenţă în spectacol (în rolul lui Polonius) e incontes
tabil una de bun augur. Actorul ştie ce joacă, are prestanţă, nuanţează cu inteligenţă,
schimbând registrele şi tonu l cu precizia profesionistu l u i : e câteodată teatral, amin
tindu-şi că, în tinereţe 1-a i nterpretat pe Iuliu Cezar, e tandru şi berbant când trebuie
să câştige încrederea Amaliei, apoi dur şi rău când cu Ofelia, când cu Amalia, în
funcţie de interesele lui imediate. E mieros când vrea să le intre sub piele actorilor
sau supuşilor îndărătnici, dar neiertător şi fără scrupule în alte împrejurări . Privirea
albastră a actorului capătă inflexiuni de oţel, orgoliul nemăsurat al lui Polonius,
sete(} lui de putere, ajung la public, dându-i frisoane.
I n rolul Directorului trupei de teatru, Charles, Richard Balint (care îmi pare uşor
obosit, poate din cauza unei prea intense şi necontrolate distribuiri în aproape toate
spectacolele stagiunii) face eforturi meritorii de a construi un personaj extrem de
complex şi d ificil. Actor eminent, de altfel, el reuşeşte să creeze un personaj generic,

anume acela al Artistului iubindu-şi meseria, dar iubind, mai presus de orice, liber
tatea şi adevărul, a artistului dintotdeauna certat cu Puterea şi cu cei care îi îngrădesc
libertatea. Puţin prea nervos, cu isterii necontrolate, actorul său are în . . . actorul
interpret alura unui artist nevropat, ceea ce văduveşte personajul de nuanţe, pe o
bună porţiune din spectacol . Are în schimb umor şi salvează câteva scene care altfel
ar fi putut părea din alt spectacol . Şi mai are ceva: o căldură sufletească, o tandreţe
care dau dulceaţă scenelor cu cele două femei, dar şi celei în care este anchetat.
Şi, fiindcă am pomenit de cele două femei , voi spune că atât Elvira Platon Rîmbu,
în rolul Soţiei lui Charles, Elisabeth, cât şi Denisa Vlad în cel al Ama/iei, au fost minu
nate. Elvira Rîmbu a creionat o nevastă cam din topor, actriţă de vocaţie, dar analfabetă,
femeie de altfel dintr-o bucată, francă, uneori cam bădărană chiar, dar sinceră şi iubi
toare; ce-i drept cam acrită de lungile turnee şi de sărăcia ce le este soră bună de ani
mulţi, isteaţă foc şi rea de gură cât încape. Geloasă desigur pe tinerica şi libertina
Amalia, o înţeapă tot timpul şi îşi urmăreşte pe bună dreptate bărbatul sensibil şi el ia
nurii darnicei fătuţe (pe care el a adus-o în trupă, făcând-o "vedetă").
Situaţie arhicunoscută dintotdeauna şi de pretutindeni, în orice teatru, de altfel, pe
care pctorii o joacă cu un firesc şi o plăcere ce le atrage aplauze la scenă deschisă.
In rolul Ama/iei, Denisa Vlad face un rol admirabil, ferindu-se de notele vulgare· pe
care le-ar fi putut aduce personajul ei. E frumoasă, dezinvoltă, complet dezinhibată, e
feminină şi foarte senzuală. lnsolentă cu Elisabeth, dar şi cu Polonius - pe cât se poate
- tandră cu Charles, indiferentă cu cei care n-o interesează, caldă şi ocrotitoare cu Ofelia,
într-un cuvânt e permanent în atenţia spectatorilor, fără strop de ostentaţie.
Ofelia - ca să rămânem la rolurile feminine - Angelei Huşanu (fostă Tanko)
are graţia blondei serafice, dar mai are ceva ce nu avea Ofelia shakespeareană:
o revoltă pe anturaj, pe tatăl-despot, pe Hamlet-nehotărâtul, o dorinţă vie de a afla
mai multe despre lume şi viaţă, de a fugi în lume, spre libertate. O asemenea fată
n-ar fi trebuit să aibă sfârşitul binecunoscut. Actriţa are o dicţie impecabilă, joacă
rafinat şi e sensibilă, scena d i n final e de o tristeţe imensă .
Petre Ghimbăşan e un Benvolio simpatic până la un punct; el joacă nenumă
ratele stări şi situaţii cunoscute din sutele de spectacole jucate, nu e chiar un
babalâc ramolit, cum s-ar sugera, dar actorul are ani mulţi de teatru în spate şi
acest l ucru se simte, chiar când face pe plictisitul şi pe sastisitul . Are o mimică
specială şi un joc marcat de rigoare şi profesionalism. Situaţiile omeneşti ale ori
cărui artist pus să aleagă între moarte şi viaţă le joacă cu infinită graţie. Puţin prea
gălăgios, Răzvan Vicovean u face un Henric plin de vitalitate, un pic ticălos, dar
foarte simpatic. Energia sa debordantă, plăcerea jocului, ascund, o vreme, came
leonismul celui pus pe căpătuială cu orice preţ: actorul joacă însă cu precizie
această latură negativă a personajului său , lipsindu-1, totuşi , de câteva nuanţe ce
s-ar fi impus. Elegant, bine croit, sobru , Sorin Ionescu ad uce în scenă - fără prea
mult entuziasm, mi s-a părut -, un Horaţio a cărui ambiguitate însă i-a dat prilejul
să creioneze un personaj care nu "duce" la cel cunoscut, aşa încât noutatea îi
permite să joace într-un registru străin de cunoscuta canava shakespeareană. De
aici poate şi uşoara derută pe care am simţit-o în jocul său , care, pe mine una,
mărturisesc, m-a convins, dar nu m-a cucerit. Pavel Sârghi în rolul Sufleurului, ar
fi putut fi un personaj remarcabil, actorul ştiind să construiască migălos şi cu talent
autentic aproape orice tip de personaj . N-a fost aşa, d intr-o g reşeală care nu ştiu
cui aparţine: 1-a făcut bâlbâit şi peltic şi nu s-a înţeles aproape nimic d i n textul
rostit; şi aveam ce înţelege, har Domnului! S-a pierd ut mult din text şi personajul
n-a avut nici haz în prima parte, nici suficient dramatism în partea a doua. Păcat.
Voi aminti prestaţia actorilor care au interpretat rolurile aici secundare : Regele Andrian Locovei, Regina - Mirela Lupu , Hamlet - Ciprian Ciuciu.
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Nu ştiu din care pricini anume, scena, chiar dacă a fost una de pantomimă (în care
cei mai sus amintiţi au avut şi. .. vorbe), s-a jucat pe un semiîntuneric ce făcea aproape
imposibilă, nu doar vederea, ci şi auzirea lor. Scena a fost ratată pur şi simplu. Nu e
posibil să pleci de la un spectacol după Hamlet şi să auzi o elevă (desigur, eminentă)
întrebând cu voce tare, că doar-doar o aude cineva - dar unde este totuşi Hamler? Asta
cu atât mai mult cu cât, îmi vine mie să adaug, Ciuciu - ce nume predestinat. .. absenţei!
- e un tânăr actor ce promite, pe care chiar îl "vezi" când intră în scenă.
Mie u na muzica aleasă (Petru Vutcărău..) mi s-a părut extrem de adecvată , ca
una de film, cu efecte speciale de impact sigur, dar poate nu era cazul să însoţească
aproape tot timpul spectacolu l , uneori distrăgând atenţia, fie prin decibelii în plus,
fie prin sublinierea pleonastică .
Costumele Oanei Cernea, bine gândite, străbătând mai mulţi timpi istorici, au fost,
cu mici excepţii, exact ce trebuie sau, mă rog, ce ne imaginam noi că trebuie. Poate
doar cele de la spectacolul regal le-aş fi vrut mai ponosite, foste dantele albe, azi
gălbejite, foste mătăsuri aurite, azi patinate de sărăcie şi de trecerea vremii.
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Într-o zi de marţi, am fost la Teatrul Luni de la Green Hoursşi, mare mirare, am
asistat la o comedie normală cu replici normale, personaje comice bine conturate,
replici deştepte şi actori de viitor. Este un cadou oferit de Adrian Tamaş cu examenul
său de absolvire inspirat de comedia lui Marius Damian, Despe viaţa lui Zeze şi
adevărul despre moartea sa. Actorul Marius Damian este un foarte bun scriitor, una
dintre piesele sale (Ceaţa) fiind publicată în urmă cu mulţi ani în revista Drama şi
această perseverenţă demonstrează seriozitate şi profesionalism, nu doar "când vreau
să fluier, fluier". Este una dintre cele mai bune comedii pe care le-am ascultat/citit în
ultima vreme pentru că autorul are arta complicităţii şi tehnica aluziei. Acţiunea se
petrece într-o grădină zoologică, spaţiu ce contaminează cu umor tot ce atinge.
Problema este că a murit maimuţoiul Zeze şi este aşteptată o expertiză de la centru.
Nu este moartea unui animal oarecare, ci unul pentru care se agită însuşi "marele om",
preşedintele tării.
Personajele sunt fără excepţie teribil de comice - de la Directorul parcul u i ,
poet secret, autorul unui volum netipărit i ntitulat Marele Ambiguu sau Fără mena
jamente despre dresor până la Gardianul supranumit Nietzsche, poate pentru că
are tendinţa să filosofeze. De altfel, toate personajele au această tendinţă h ilară
şi mai ales Experta care anchetează moartea lui Zeze a cărei ştii nţă biologică pare
pe cât de savantă pe atât de găunoasă . Totul se bazează pe legile hiperbolei,
fleacurile capătă o i mportanţă ascendentă, totul se i nflamează , vine televiziunea,
iar parod ia la emisiunile televiziunilor de scandal din Scena 5 este antologică .
C u m s ă p u i î n scenă un parc zoologic î n spatiul strâmt de la Green Hours?
Foarte simplu, ne spune Adrian Tamaş, prin meton'i mie. În biroul Directorului sunt
înşirate animăluţe de jucărie din colecţia parcului. Însuşi personajul principal, legen
darul Zeze apare sub forma unei păpuşi uriaşe. Ca orice comedie bună, Zeze . . . se
încheie cu o poantă finală luată din repertoriul sf. Zeze era un exemplar experimen
tal ce urma să fie dovada supremă a evoluţionismului şi anume că maimuţa se poate
transforma în om într-o singură viaţă, şi nu în milioane de ani de evoluţie.

