4 portret
Radu Beligan

•

Actorul din Azlul de noapte

21

Necazurile libertăţii
Nimic despre Hamlet de Radu F. Alexandrula TNB

22 O

5

editorial

6

Premiile Criticii şi Premiile UNITER

7

flash

stafie umblă prin Balcania
Năluca de Fănuş Neagu, Lucian Chişu şi Dan Micula TNB

23

Pila şi modul ei de folosire

Ah, bacalaureatull de Dumitru Solomon la Buzău

8-9

dialog
Dan Puric şi Carmen Ungureanu

n

spectacolul lunii
martie Azilul de noapte de Maxim Gorki la TNB
•

13

spectacolul lunii
aprilie Richard al li lea de William Shakespeare, coproducjie
SMART - TNB; interviuri cu Marcellures, Ocna Pellea, Marius Bodochi,
Adrian Titi�ni
Prova d orchestra
Teatrul regelui-actor
•

-

20

cronica
Vodcă şi Camembert
Petru de Vfad Zografi la "Bulandra"

c E N A
editor sef: Dumi tru Solomon

Umor c;u Îl}lo<;uitori
Pescăruşul din livoda de vişini de Horia Gârbea la Piteşti

24

Călătorie printre stele

Planetele Otiliei de Liana Maria Petrujiu la Constanta
flash

25 O glumă tragică
Troilus şi Cresida de William Shakespeare la Cluj
26

Nunta şi divorţul
Nunla lui Figaro de Beaumarchais la Ploieşti

27

Cu maximă discreţie
Lungul drum al zilei către noapte de Eugene O'N�ill la "Nottara"

28

Un montaj de atracţii
RE!Ciuiem de Leonid Andreev la Sfântu Gheorghe
Absenţa eului
Sinucigaşul de Nikolai Erdman la Sibiu

;10

"Hărţuiala sexuală" ieri şi azi

Incercarea de Marivaux la Braşov

31

intrebare deschisă, întrebare închisă
Black & White de Keith Waterhouse şi Willis Hali la "Bulandra"
Epigonism
·

editor exec utiv:

Alic e Ge org escu

Terosa de Jean- Claude Carriere la Braşov

editor coordonator: Magdalena Boiangiu

33

ultima oră

a ri directo r : Ned i Gavrili u

34

teleteatru

redactori: Mirona

35

Hărăbor

M a rin ela

Ţepu�

asiste nt editor : Io a n a
documentarist: Dumitra
fotog rafii:

P op escu
B u�ă

Profoto

publicitate:Don

Flore scu

!Director vânzări)

distributie: S.C.

NDC SRL

dialog
Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar
generaţia 2000
Fiecare dintre noi este un personaj principal
Bine, mamă de Matei Vişniec la Mic

39

...

40

Istorie atemporală
Petru de Vlad Zografi la "Bulandra"

41 civilizaţia imaginii
Dansând pentru mileniul III
Festivalul de dans britanic contemporan

dtp & p repress: M edi ogroph'95

42 dialog
Sergiu Anghel

tipar:

�

M ed i a print

editata de Prolnt e rna ti ona l
directo r general: Alexandru Bucur
director editorial: Consta ntin
Drag omir

adresa redactiei: Bd. Nicola e

Bălcescu nr. 2, tel. 314.35.58
Orepturdt de autor pentru programe �i
fotografii oporJin revistei

festivaluri
Intotdeauna Caragiale
Zilele Caragiale de la Craiova
_

47 noi în lume
Tinereţea lui Boccaccio
Decameron 650 în regia lui Silviu Purcărete la Budapesta

!tB

colocvii
Intre programe şi fursecuri

49 scena lumii
Bertolt Brecht
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•
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tim că a construi .o revistă de teauu este o aventură, dacă nu
de-a dreptul o nebunie, azi, când societatea pare că s-a întors
cu spatele la cultură, iar spectacolele date în parlament, pe aero
potturi, în lumea interlopă ameninţă să focalizeze atentia pub
licului. Dar echipa noastră nu se sperie de d.ificultăti]e inerente
începutului, aşa cum nu s-a speliat în primii ani post-totalitari de
concurenţa teauului de pe stradă, de indiferenta unor
ft.metionari ai culturii faţă de obiectul muncii lor, de birocratia gogoliano
kafki.ană pe care a trebuit s-o înfu.mte, cu un consum miaş de energie ner
voasă, cum nu s-a speriat de câte Lm mărunt şi jalnic detractor, nesatisfăcut în
biata sa veleitate profesională.
Ştim că e un drum greu, dar avem experienţa drummilor grele. Nu suntem
uzal)., ci antrenati. Ştim că avem de recuperat un timp enorm, irosit fatalmente
în meandrele unei tranzitii nebuloase.
Primul luau pe care va trebui să ni-l impunem, în ciuda aparitiei
lunare, va fi prezenţa în actualitatea vietii teatrale. Va trebui să ne
informăm şi să infonnăm la rându-ne despre ceea ce se peu·ece impor
Numărul următor al revistei
tant în dinamica teau·ului românesc şi, pe cât posibil, a celui mondial.
va fi dedicat, în cea mai mare parte a sa,
Calitatea, actualitatea şi corectitudinea mesajului vor fi prinu·e porun
tinerilor (autori, regizori, actori, critici).
cile fundamentale pe care le aşezăm înaintea noului drum. Fireşte că
Veţi putea citi cronici la spectacolele
roate aceste dorin�e le vom realiza pas cu pas, fiindcă mai există inetţii,
Trandafirii roşii ("Bulandra"),
prejudecăţi şi comodităţi care încearcă să ne îngreuneze mişcălile.
Tache, /anke şi Cadîr, Domnişoara
Unul dintre aliatii noştri va fi tinereţea. Facem efortwi penuu
Iulia (Sibiu), Prinţul din lacrimă (Piatra
împrospătarea şi întinetirea grupului de redacto1i şi colaboratori ai revis
Neamţ), Dragă mincinosule, Fi/octet
tei. Sporul de tinereţe se va răsfrânge într-Lm spor de prospetiffie, ageti
(TNB), lubirile lui Ar/ecchino
me şi combativitate. Începând cu acest număr, publicăm o rubtică
(Giurgiu), Bine, mamă... (T. Mic), Cel
intitulată "Generatia 2000" , în care viitoti clitici, studenţi oli absolvenţi
care primeşte palme (Cluj), D'ale
de Litere sau Teatrologie, se vor exersa în o·onică şi eseu teatral.
carnavalului (Buzău), Cu uşile închise,
Pentru a marca diferenţele de anvergură sau de valoare dintre specta
Aşteptându-1 pe Godot (laşi), Trei
cole, în fiecare număr (începând cu cel de faţă) vom detaşa - dacă,
nopţi cu Modox (Comedie), Gaiţele
fireşte, va fi cazul - "spectacolul lunii". Acesta, ca şi alte spectacole
(T.N. Craiova), Domnişoara Helsinka
importante, va putea să beneficieze - când, frreşte, va fi cazul - de mai
(Ploieşti) precum şi articole, interviuri
multe cronici speciale, cu accent pe regie, scenografie, interpretare,
etc.
muzică, mişcare etc. De asemenea, spre a nu trata egalitar-cantitativ
productia teatrală, cronicile vor avea dimensiuni difelite, de la câteva
pagini la câteva rânduri, după importanţa sau valoarea spectacolului.
Încercăm să nu exdudem nici alte forme de spectacol: operă, operetă, dans,
teauu de revistă, televiziune, film.
Înuucât se pare că se înmulţesc neavenitii, analfabetii şi agramatii din zona
artelor, vom acorda mai mult spaţiu pLmctelor de vedere, articolelor şi notelor
polemice.
Ne vor preocupa sondajele de opinie, and1etele şi sintezele sociologice privind
preferinţele publicului de teauu, preocupare ce nu a stat în atentia instituţiilor
teau-ale sau a institutelor de sondare a opiniei publice.
Dorindu-se o prezenţă vie şi influentă în zona teatrului, revista îşi va multiplica
şi diversifica permanent capacitatea de a răspunde interesului faţă de viaţa
teau-ală, manifestat atât de către specialişti, cât şi de către spectatoti.

��-----
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Premiile CRITICII

\

Distincţia "IN MEMORIAM": GEORGE CONSTANTIN pentru exc�
lenţa creaţiilor sale artistice, intrate in istoria teatrului românesc Premiul
pentru cel mai bun spectacol: 1794 după Camil Petrescu, Georg Bochner.
Peter Weiss (regla: Alexandru Darie, Teatrul "Bulandra") Premiul pentru
cel mai bun regizor. ION COfAR pentru spectacolul O batistl Tn Dunăre
•

•

•

de D.R Popescu (Teatrul Naţional Bucureşti)

•

Premiul pentru cea mai

bună actriţă: OLGA TUDORACHE pentru rolul titular din Regina Mam!
de Manlio Santanelli (Teatrul Naţional Bucureşti)

•

Premiul special al juriu

lui: COCA BLOOS pentru rolul Doamna Hardcastle din spectacolul

Noaptea încurcăturilor de Oliver Goldsmith (Teatrul M ic) şi MIHAELA

ARSENESCU WERNER pentru rolul Beatrice din spectacolul Efecb.ll

razelor gamma asupra anemonelor de Paul Z1ndel (Teatrul Naţional laş�

9

9

•

7

Premiul pentru cel mai bun actor CORNEL
RIPCARU pentru
rolul Robesp1erre d1n spectacolu l 1794 ŞI FLORIN ZAMFIRESCU,
pentru rol unle Fouqu1er - T1nv111e d1n spectacolul 1794 (Teatrul

a

UNITER
9

9

9

6

"Bulandra") şi Glagoliev din spectacolul Don Juan a la
Cehov (Teatrul Odeon)

.·
""

9

7

russe

după A.P.

Premiul pentru cel mai bun scenograf. MARIA
MIU pentru scenografia spectacolelor 1794 şi O batistl în Dunăre
•

•

Premiul pentru cea mai bună muzică de scenă: ADRIAN ENESCU pentru
muzica spectacolului 1794

•

Premiul pentru cel mai bun debut: VLAD

MASSACI pentru regia spectacolului Trei femei înalte de Edward Albee
(Teatrul de Comedie) şi PETRONELA GRIGORESCU pentru rolul Tillie din spectacolul Efecb.JI razelor gamma asupra
anemonelor de Paul Zindel (Teatrul Naţional laşi) Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru 1V: Don Juan sau dragostea
pentru geometrie de Max Frisch; redactor. Ioana Prodan; regia: Eugen Todoran (TVR) Premiul pentru cel mai bun spectacol de
teatru radiofonic: Dumnezeu binecuvântează America de Petre Barbu; redactor. Doina Papp; regia: Attila Vizauer (Radio
România) Premiul pentru forme teatrale alternative: GELU COLCEAG, autorul spectacolului Cazul Gavrilescu după Mircea
Eliade (Teatrul "Nottara") Premiul pentru teatru de pantomimă: DAN PURIC. autorul spectacolului Toujours l'amour (Teatrul
Naţional Bucureşti) Premiul pentru plastica expresiei corporale: RĂZVAN MAZILU, interpretul spectacolului Jocul de-a
Shakespeare (coproducţie SMART, PRO TV - Teatrul Naţional Bucureşti) Premiul pentru cel mai bun proiect cultural:
THEODOR CRISTIAN POPESCU. autorul spectacolului Copiii unui Dumnezeu mai mic de Mark Medoff (Compania 777)
Premiul pentru carte de teatru: LUDMILA PATLANJOGLU. autoarea volumului "La vie en rose cu Clody Bertola", Editura
Humanitas Premiul pentru management şi învăţământ artistic: M IHAELA TONITZA-IORDACHE. profesor la Universitatea de
•

•

•

•

•

•

•

•

Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din

uct.lreşti, catedra de Teatrologie şi director al Teatrului "Ţăndărică"

•

Premiul pentru cel mai bun director de festival: CONSTANTIN CHIRIAC. directorul Festivalului Internaţional de Teatru- Sibiu
Premiul pentru păstrarea memoriei teatrului românesc: VIRGIL PETROVICI, autorul volumului " Macbeth cu măşti - caietul unui
spectacol de Ion Sava", Editura Tehnică Premiul pentru afirmarea teatrului românesc în lume: TEATRUL NAŢIONAL CRAIO
VA Premiul pentru mecenat artistic: INGRID WLEZEK director general Twingdor-Mitsubishi, sponsor al ultimelor trei ediţii ale
Premiilor criticii Premiul de excelenţă: LIVIU CI ULEI. ctitor al perioadei moderne a Teaţrului "Bulandra", la împlinirea a 50 de
ani de la înfiinţarea instituţiei Premii pentru înţreaga activitate: NINETTA GUSTI, CARMEN STĂNESCU. ION LASCĂR,
COLEA RĂUTU Premiile UNITER
Premiul pentru debut: SEBESTYEN ABA pe tru rolul Tânărul din spectacolul Tnt21nirea de Nadas Peter (Teatrul Naţional Tg.
Mureş, secţia maghiară) Premiul pentru teatru radiofonic: DAN PUICAN pen
Ortul a plecat, leii au rămas de Andrzej Mu
larczyk Premiul pentru cea mai bună scenografie: FRAN\=OIS PAMFIL pentru decorul spectacolului Poate, Eleonora de Gellu
Naum (Theatrum Mundi) Premiul pentru critic! teatrafl: MARINA CONSTANT NESCU Premiul pentru cel mai bun actor:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

..

•

•

HORAŢIU MĂLĂELE pentru rolurile K MUIIer din spectacolul Unde-i revolverul? de Gorgey Gabor (Teatrul "Nottara") şi Wally
Murdoch din spectacolul Cafeneaua după Sam Bobrik şi Ron Clark (Teatrul "Bul<m9ra")

�
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Premiul pentru tecrtru 1V: SILVIU

\
'.

JICMAN

RentruJAerisirea,

,51)4ectacc> l: Doi gemeni veneţieni de Carlo Goldoni, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca.
"Premiul pentru cel mai bun manager de teatru" domnului EMIL BOROGHINĂ,
a fost format din: Helen Meixner, director British Council, Maria Constantinescu,
Corbeanu, director economic la UNITER.

ma1 mult teatrale
ostul preşedinte al unei grupări de critici, îndurerat proba
•bil de faptul că a tr buit să-şi dea demisia din fruntea
•
acesteia-pin cauza ipsei de simpatie şi de înţelegere a

indispus, ci faptul că volumul premiat a avut succes. Tristă ge

majorităţJl col gilor, şj,;poartă frustrarea nepotrivirii de caracter

o slujbă călduţă şi revistei care 1-a publicat pe vremea când se

e" �
cu cea măi mi
re
a breslei în paginile "primei reviste de
. parte
·�
modli

din Ron:ianja' "Exces", care, cu această ocazie, înregis-

treazli probabil şi.primul său exces. Ex-preşedintele îşi începe

lozie!
Următoarea ofensă o adresează criticul instituţiei care i-a oferit
străduia să-şi facă loc în rândul breslei: "Sigur, se poate da vina
pe juriul de nominalizări, alcătuit pentru a doua ediţie succesiv
din redacţia celei mai demodate reviste din Europa. Dar cine a
alcătuit acest juriu ? UNITER, desigur..."

articolul cu o rosolănie gratuită la adresa Premiilor criticii:
"aşa-zisa gală a aşa-ziselor premii ale aşa-zisei critici". Sunt

Să-I psihanalizăm niţel pe autor. Ce are el împotriva juriului de

jigniţi fără nici un rost atât criticii care au acordat premiile cât şi

nominalizări ? Faptul că, afiându-se el însuşi, acum trei ani, într

cei care le-au primit, fiindcă, vezi bine, premiile au fost oferite

un astfel de juriu, s-a făcut întrucâtva de râs propunând pentru

de gruparea "adversă" celei conduse cândva de autorul exce

premii un spectacol prost şi o actriţă mediocră, care nu a

siv. Grosolănia continuă. "Şi cum să iei în serios o <gală a criti

reuşit să facă, nici înainte nici după nominalizare, un rol cât de

cii> organizată doar de una din cele două grupări în care e

cât notabil. Dar ce are el împotriva revistei care i-a publicat

scindată critica noastră (mai mult teatrală decât dramatică), şi

câteva cronici ? Are, pentru că revista în care ar fi fost bucuros

încă de aceea alcătuită din vechea gardă". Dar cu ce e mai

să scrie n-a mai fost ea bucuroasă să-I găzduiască, din cauza

"veche" garda reprezentată de Ileana Berlogea, Victor Parhon

unor fiagrante erori de judecată, penibile pentru un critic. Se

şi Natalia Stancu, bunăoară, decât, bunăoară, cea reprezentată

confirmă zicerea cu vulpea şi stugurii... Şi mai are ceva împotri

de Ion Toboşaru, Florica !chim şi Cristina Dumitrescu ? Sau

va revistei: aici i s-a recenzat fără pic de entuziasm o piesă tra

viceversa: cu ce e mai "tânără" garda repre-zentată de Doru

dusă din limba germană, căreia traducătorul-critic i-a adus

Mareş şi Crenguţa Manea, spre exemplu, decât cea repre

exces de elogii, dar care n-a reuşit să trezească nici până în

zentată de Sebastian-Vlad Popa şi Mioara Adina Avram, spre

prezent, la circa doi ani de la apariţie, interesul nici unui teatru

alt exemplu? Cele două gărzi sunt la fel de "vechi" sau la fel de

şi al nici unui regizor. Tot incriminata revistă şi-a permis să nu

"noi", la fel de bune sau la fel de rele. Oricum, cele două

se lase copleşită nici de elogiile cu care traducătorul (evident,

grupări nu se prea simpatizează doar la extreme, în zona cen

acelaşi) a înconjurat o altă piesă, cu adevărat demodată încă

trală majoritară domnind pacea şi buna convieţuire.

de acum treizeci de ani. Nu numai atât, dar un redactor al

preşedintele şi într-un actual preşedinte, dar al formaţiei critice

care traducătorul ei a opus-o vehement inactualităţii teatrului

concurente, zicând că acesta ar fi luat premiu "pentru o carte

românesc în ansamblul său.

pe care (...) nu a scris-o, dar o semnează". Autorul din revista

Şi uite-aşa, din frustrare în frustrare, a ajuns un critic mai mult

de modă ştie bine că nu e adevărat şi că apar în lum� enu
mărate cărţi de documente, interviuri, mărturii. Dar nu asta 1-a

teatral decât dramatic să se priceapă mai mult la modă....

Dacă tot s-a pomit să înjure, de ce n-ar azvârli cu noroi ex

'

... �

'

,.
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revistei a îndrăznit să se îndoiască de actualitatea piesei, pe

<,.\
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Dan
Puric:
ptat
u
� � frt r.lu

te m1- a m. do
-

Mă imprimi deja ? E nenoro

cire !
- Prima întrebare ar fi una care pe mine
mă obsedează. Aţi intrat "din prima" la
Institut ?

- N-am intrat "din ptima", am
pierdut doi ani am intrat în al
treilea an... De aici se vede că
am luptat pentru ce mi-am
dorit.
,

- De unde sunteţi originar?

- De peste tot. Sunt o corcitură,
aşa... M-am născut la Buzău,
dar am mai multe gene în
tulpina mea de "puric". Îmi
pare rău că n-am putut profita
de ocazie, s-o văd pe Brigitte
Bardot (n.n.: interviul a fost
realizat la Tâtgu Mureş, cu prile
jul unui twneu al artistului,
împreună cu soţia şi colabora
toarea sa, Can:nen Ungureanu,
din
Toujours
partenera
l'runour), să mă fi aşezat şi eu
pe un câine, să mă înfieze şi pe
mine, că poate aveam un statut
mai bun decât cel pe care îl am.
"B.B. pleacă la Paris cu puric" ce ai fi zis de asta ?
- Dumneavoastră aţi cam umblat prin
străinătate...

Am fost, dar pe post nu de
puric, ci de artist.

-

- După ce aţi terminat Institutul, unde
aţi lucrat?

- Tot în străinătate, la Botoşani !
Trei ani A fost momentul de
iobăgie intelectuală. Extraordi
nar! Am cunoscut oameni,
spaţii...
.

- Aţi jucat în O vară

cu

Mara pe atunci...

- Nu numai; am jucat în ftlme
socialiste, deci n-am făcut
disidentă artistică. Am jucat
comunişti, UTC-işti, şi mi-am
plătit şi cotizaţia !
- Iar după cei trei ani de la Botoşani...

�
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- A urmat Bucureştiul. Din '88

până acum. Sper să dw·eze.

- La Naţional aţi intrat prin concurs?

Întâi m-a luat maest.ml
Beligan, fără concurs, dintr-un
soi de afmitate. Era o modalita�
extraordinară, cea veche, de a
"culege" valorile. Mă văzuse
într-un spectacol şi i-a plăcut de
mine. Pe urmă , când a venit
Andrei Şerban şi a dat concurs,
ne-a pus pe toţi la "selecve",
pentru că era interesat d o
anumită distribuţie, şi am rămas
de atunci în teatru.
- 1 mi spuneaţi într-un interviu pe care

Dan Pll!iC. E d zastruos cum
ne omolÎm valorile. Avea drep
tate Cioran cind punea că
Român i a c "lara fără con
secin�e". Ce m-a detenninat să
mai r;.lmân? Faptul cJ am văzut
România pieo.fmdu-şi identi
tatea pe zi e t.r !C . Am zis că
poate c mai bin ' să lupt aici
pcnu·u id n ti ta t -::1 t,ătii m le. Cât
dcspr aprc i ·r '<l m<.'<l, asta e o
b 'sliunc min ra. Au fost alţii,
mari nu G\ mine un biet
"pllliC", Car • J1 ·HU f' St apreciaţi.
i cu 1 •ntru ci sufăr !
·

·

,

-

Totuş1.

,

V· aţ1

ev1d ·nţ1at...

vi l-am luat la Festivalul de Artă

- ... prin

Medievală de la Sighişoara, acum câţiva

-... pnntr-un gen de teatru mai puţin

ani, că sunteţi dezamăgit de felul cum

cunoscut in ţa1li: pantomima. Cum a fost

sunteţi apreciat în România - dumnea
voastră şi, în general, arta pe care o
practicaţi. Cum se face că v-aţi schimbat?
Eraţi chiar foarte decis să plecaţi "afară".

Ştii, ca să spui "eşti dezamăgit
că nu te apreciază ăştia" parc o
chestie de orgoliu. Eu n-mn
avut o dezamăgire ptivată, a lui

-

num !
·

contactul cu ea ?

-

Asta

•st

mai complicat.
a na-;cut aici într
totul
t tot u l şi
u
am fost obligat, în
•

Pcu11 orni ma s
un

rmxl

arxutc. E r
mai putea
li pa în .tr · nu
vor! i
cuvfmtul ·r-:.1 alienat şi
ali ·nant
s:.1 inventez tm aJt fel
.

-

,

d c municare, ca să pot să
spun ceea ce vreau, ceea ce

învăţat, ftind

siml. Şi s-a născut, dacă vrei,

eu cL:msez aşa, ca un chelner...

·

nimeni să înveţe dans"... Şi run
\.Ul

prost dansator -

gogi Waldorf.
-În ce vă mai putem vedea la TNB ?

-, în ultimii ani de la dorunna

- În Omul care a văzut moartea, în De partea cui eşti ?, în

nu e pantomimă clasică, ci o

maestru coregraf Maiou Iosif.

Harvey...

sinteză. Este, de fapt, un nou

De

limbaj teatral.

totul

a est soi de pantornimă, care

Bănuiesc că aţi făcut studii speciale.

la

dtunneaei

în

am învăţat

materie

clal.)s;

de

începând de la alfabet. Apoi run

Drăguţ e că atunci când am

\.mit tot

ce învăţasem

de la

- Preferaţi comedia ?În dramă nu v-am
prea văzut...

- La Botoşani run făcut nişte
drrune extraordinare. Şi la pro

luat un premiu în Elveţia, la o

Sandu Feier cu ce-am învăţat

priu, şi la figurat. Acolo m-run

onfetinţă de presă s-a spus că

de la d-na Iosif, cu concepţia

întâlnit cu Lawian Oniga, care

"Domnul Purle a studiat pan

tornitna la Viena", iar eu am

Traian

m-a vd.zut acum şi mi-a zis: "Ia

Ailenei, cu harul comic căpătat

uite, dom'le, au descoperit şi

spus:

de la Dem Rădulescu (profe

"Nu,

am

studiat-o

la

dată

de

profesorul

ăştia, după 10 ani

,

că eşti şi

actor de drrună !" Şi în f.t.lm run

Botoşani şi o predau la Viena".

Ce studii să fac ? Am învăţat

sorul

Institut) şi... merg 'inainte !

jucat dramă. Dar run "repetat" 8

ceva pantomimă clasică de la

- Cum a fost intâlnirea cu Gigi

ani de zile, la Naţional: am făcut

meu

profesoara Victoria Moldovan

Căciuleanu ?

(care era din Târgu Mmeş, a şi
mtuit aici). Era singura p:>

- E

\.ill

de

Actorie

din

figurape.

om extrem de sensibil,

are această calitate rar întâlnită,

- Mai există "Pantomimia" ?

- Trupa era "Pantorrlirne", spec-

dar cru·e, poate, îi defmeşte cel
mai bine pe români. Noi creăm

Pantominlia !

motiv că era "nebună" - asta
intră în codul genetic al popu

artişti mari. Cred că sensibili

parte din ea. Restul

latiei din România ! Pe unnă
accesul la un limbaj teatral
diferit mi 1-a înlesnit Traian

fost un fel de "coup de foudre".

sesoare a limbajului clasic. Au
pensionat-o

din

Aii nei, care era

Institut

\.ill

pe

biet profe

sor la o şcoală populară de rută ,
care făcea nişte lectii de actorie
d mn de orice Academie de
Teatru din lume şi care mi-a
spus: "Măi băiatule, dă-i drumul
'inainte, că ăştia o să-şi dea
seama după 15 ani ce faci tu !"

tatea e însuşi felul lui de a fi. A
Mă
văzuse
în
Toujours
l'an1our, i-am plăcut, run dis
cutat ce o să facem şi pe unnă
ne-am văzut direct pe scena
"Lumii dansului".

'90

\.ill

fel de Fred Astaire al României,

- Cum v-aţi întâlnit cu Dan Puric ?

existat niciodată. Am învăţat de

care a mwit ca şi c um n-ru· fi

- A fost cl'liar un coup de

fesor la Ecologic şi venea la

foudre, cum a avut el cu Gigi
Căciuleanu ! L-am întâlnit acum
zece ani la Botoşani, pe când

mine, la Teatrul Naţional, foarte

errun

trist, şi-mi spunea: "Nu mai vine

"floare albastră..." El era stagiar

la el step, cât am putut. Era pro

pribegiei, bejeniei... a dezertat.
s-au destrărnat, săracii, n-au
putut să reziste.
- Vă consideraţi un actor, un dansator
sau un mim?

- Tu ce mă consideri ?

- Un artist total.

•

1'\.

încoace. L-run cunoscut pe ma
estrul Sandu Feier (Dumnezeu
să-I ierte !), o mare valoare,

o

luat calea

"Am plecat amândoi
1n larg cu corabia"

În Institut aţi făcut studii de dans ?

- Nu. Dans am făcut acuma, în
din

a

era

Doar

aarmen
Ungureanu

Publicul şi-a

perioadă,

Nu.

"ăştia" !...

Waldorf; ţin nişte ore de arta
actorului pentru viitorii pecla-

dat seama de mult.

ultima

Sighişoara

- Bravo ! Vezi să nu te audă

la Institutul Pedagogic

,

-

la

- Nu,

aproape 15 ani şi au început
.

de

- Aveţi ore la Institut ?

- "ăştia" fiind oamenii de spe
cialitate... Şi uite că au trecut
să-şi dea seama

tacolul

,

o

"tânără

fecioru'ă",

o

acolo. La un concurs de poezie,
eu run intrat în sală , şi s-a făcut
tăcere... Am început să recit
"Mioriţa": "Pe-un picior de plai,
pe-o gură de rai...", şi run făcut

o pauză lungă, şi toţi au zis "Ce
actriţă genială, ce pauză !"... Şi

am

stat

aşa

ce-am

stat,

am

închis cx:hii , m-a buşit plânsul şi

am ieşit.
- Dumneavoastră ce vă consideraţi,
actriţă sau dansatoare ?

- Să mă prezint: am terminat tot

actoria, tot la Dem Rădulescu ,
acum trei ani, iar dansul şi step
ul le-am învăţat alătwi de Dan
.

- Păreţi o dansatoare înnăscută.
- Toată lumea mă întreabă dacă
am tacut balet. N-am tacut, nici
măcar în Institut, unde ştii cum
sunt cursurile, la care vii sau nu
vii. hnportant e examenul.
Studentul nu vrea să impre
sioneze pe parcurs, să facă ceva
ca să-şi depăşească (virgulă)
condiţia. El "trece pe-acolo". Şi,
din păcate, aşa s-a întâmplat şi
cu mine. Nu în sensul că n-aş fi
vrut să fac, dar nu prea mi-am
dat seama, pe atunci, nu dau
vina pe altcineva. Am avut
mare noroc că l-am întâlnit pe
Dan care m-a luat pe corabia
lui, şi am plecat amândoi în
larg...
- În ce zodie sunteţi născuţi?
- Eu în Taur, el în Vărsător. O
nebunie, îţi dai seama !
- Când v-aţi căsătorit ?
- Eu aveam 20 de ani. Ne-am
căsătorit imediat ce ne-am
cunoscut. Acum aproape zece
ani.
- De când apăreţi pe scenă în cuplu ?
Am
început
lucrul
la
Toujours 1'3lllour acum patru
ani ...
- Aţi apărut şi în Pantomimia ..
Am intrat şi eu în trupă, după
ce am născut primul copil, apoi
am mai avut. încă unul.
- Eu la Sighişoara l-am văzut doar pe
unul. Avea ochi verzi.
- Da, cu primul s-a întâmplat
ceva mai trist, aşa că a trebuit
să mai aducem unul pe lume,
care are 6 ani acum, şi vreau să
spun că e genial -îi seamănă
lui Dan ! Este un copil absolut
minunat.
Deci
în
timpul
Institutului l-am născut pe
Octavian,
după
care
am
început să lucrez efectiv cu
,

-

Dan

.

Am tacut coregrafie cu

cretizat studiile.

- Cum decurge o zi din viaţa soţilor Dan
Puric-Canmen Ungureanu ? Bănu1esc el!
mai mult pe drumuri...
E foarte greu, da.r f(xute
plăcut. Nu ştiu cum s.1 mâ
exprim ca să mă în� legi...
- Cred că viaţa de familie şi canera se
completează.
- Da

! Chiar mă între)

dacă îmi dau seama c

.1

•

Dan

san'XI

atn avut că 1-atn

întâlnit ! Tot tim
pul mă gând
ce
s-ar
întâmplat

cu

mine dacă aş f1

a um

reuşit

doispr ·z
ani,

'C

•

am

cfin 1

dat prim,., <.bt�1 .. .
LO:.H<

Poate că
lumea

renmrcat,
tru

n

m-�lr

că

pen·

atunci

a vu�

•

aşa

Teatn.tl

sem �re su
cese, ca să 7k
,

la

"Mihai Emi n �s<:u"

cUn li< 111

111i

(oraşul meu natal). Am ju�.1t 111

Pygtnallon- Eli?.a, c·u t�ll�o.', !.1

Festivalul

rbul",

"

Pretniul

am

111.11

lnt ·rpr •tar�·

d

Feminină. Eram ICJ�II1
"pc w
·
nită". Apoi, până s:J u1tn.r l:t n·,
•

am jucat în pcrTnan ·nt:.

perioada aceea în <li

•

.

•

l·1�1

intr.\

foarte gr u, era u p;.lln.r locuri LI
Bucureşti. Eu n -av 'am 1

·

nimeni "în

u av -:.lrll

patc".

decât talentul. Nu >;>tiu c ·

s

<11'

întâmplat cu mine dac nu 1

pe Dan

fi întâlnit

.

Pcxn'

It

.ts

m�

pierdeam "în sp-.a�u", G.l s i alte
nenumărate talente. Era rx:rio:l
da în

care mă

încercat

foarte

căutam .

mult

Am

lucn11i

până să ajung aici, până ·u ma

găsesc. Cum aş putea să nu mă

l'

.1111

11o1.11�·
? s

nlltl'

h strttll

(eu sunt o fire mai clillcilă) nY

parcă aş

opta şi băteam primii paşi de

să alunec... Sunt tot timpul cu

step). Am învăţat încet-încet şi

inima în palme.
- Sunteţi conştientă că vă transfiguraţi

fi

•

pe sânnă ! Gata-gata

:-><.

.11 1 111 ·a

1

•

n u se des

'i chiar în

S< '1141."

.llll tr
·ut neobservată.
' ut 'llt.:.ulic � - am
j11� .11 <. •CI :1.
fost primul şi
1 11 t lllll rl lllt 11 1oi, clu (Y.1 care nu
111 .1 111.1Î lu.lt nun •ni.
- Sunt V , n Jat, 1.1 1 atrul Naţional din

1.

m

Bu< ur şt1 1

- 1

m m:ti

);t,

lbt:

,

fost

angajată o

dup.1 t.u�-.· nu rni-au pre

l u ngit

c onll.t t u l.

noua du
·:-.�llllCil

i

C\.1

·,

S(

:un

A um,

1

k� 01

·rit

1:1i
·

mar

�

cu

dat din nou

taC lut ăsta -

Toujours l'runour

Tu lor Por

surprinde. Nu-mi place nJtina.

•

It tin�·. "< > f1 t:ll ·ntau1, sau ce-i cu

' .1

îmi place pentru că ceea e fa

·

·1 mele au fost
1 rima secundă.

c >.un nir nu sti.tu ce să "ia" din

în Satana

dinar, când avem un copil mi

·r

lm

nunat, care e sufletul noslm? Şi

c.•ea

Chiar şi căsnicia e tot timpul el

10

l

Wt•t..
f{xu1

·

step (eram însărcinată în luna a

�

1>111 <.lll7�l tunkUtăt,i.i şi a ema

ti\ it.IIÎI

ce-mi place şi mă simt ex.tra r

simt împlinită ? Când fa

doamna Maiou Iosif, să învăţ

uite că abia acum s-au con-

enonm 7 Sunteţi cu totul altă persoană
'în civil" dec.1t pe scenă. Aproape de
ne1 cunoscut ! V -a ma1 spus cineva ?
l ·1. E un lucru pe care încerc
s.1 1 .t.•,cund, înt r un Ji'l, deşi, de
1:1pt, n ar li hui. Eu sunt foarte
t i nu !.1 d · fd ul m >U, pesemne
dintr 11n so1
1
sensibilitate
1 <11'1:1 la tJ<t<:. Sunt îngr zitor de
·moti .1, s1 pc rlt ·elin -:.1uza asta
n arH 1 ·us1l 111 i.1ta " lin pritna".

t��

-,

m-au

acllită

talen

într-o

· tribupe

1.1 el >mnul Fotino,

·.

domnul Traian St:.ln �u şi alpi.,

cel bw1. 'i drept
.

de

u, si... :.1111 emopî,

1 ·ntn.1 c.1 :tt:it.t timp n-am mai
jtK�ll r • se· ·na l -:.tln.l "vorbit"...

În tol tim{ ul .\.sta n-am
fu ·r�ll

cu

Dnn,

tat, am

v rba

lui:

"Lucr ':1/.<l in Stil l 'l";.tn, că într-o
zi.. .

() S<.l n . l>in .... !

Ioana Florea

Azilul
de n oapte
AZILUL DE NOAPTE de Maxim Gorki. Traducerea: Emma Beniuc • TEATRUL NAllONAL din
BUCUREŞTI
Luscov

•

•

Da1a reprezen1a�ei: 5 martie 1998

Costumele: Adriana Raicu Petre

•

•

Regia şi versiunea scenică: Ion Cojar

Conducerea muzicală:

Dorina Crişan Rusu

•
•

Decoru l: am. Virgil
Distribuţia Marin

Gorki este alcătuită din

Moraru (Kostiliov), Florina Cercei (Yasilisa), Tania Popa (Nataşa), Costel Constantin (Medvedev), Mircea

oameni care îşi meiită

Rusu (Yaska Pepe�. Valentin Uritescu (Kieşci), Ileana Iordache (Anna), Rodica Popescu Bitănescu (Nastia),

într-un fel soarta. În cata

Draga Olteanu Matei (Kvaşnia), Matei Alexandru (Bubnov), Ovidiu Iuliu Moldovan (Baronul), Mircea
Albulescu (Satin), Radu Beligan (Actoru�. Gheorghe Dinică (Luka), Ileana Olteanu (Aiioşka), Bogdan Muşatescu (Krivoi Zob), Colea Răutu (Tătaru�.

C

â nd

îl

Luka

îndeamnă pe hoţul
Vaska

Pepel

să

se

marea

a

Naţionalului de arhitec-

Regizorul

Ion

podium-scenă

Cojar

folosit

de

pătrunde "la fundul" scx:ietăţii

personaje pentru a-şi expune

o compasiune limitată de

propiia versiune despre sine în

cu

luciditate,

din ghemui putred

absenţa

să se ducă în Sibelia, 1.mde îl
aşteaptă o viată felicită, sala

constru
scenă

pe

tul Virgil Luscov există
trolat.

lase de furat, să iasă

de relaţii în care este înnodat şi

comba-peşteră
ită

de

de

h.mlina reflectoarelor. Societatea

evi

de la fundul societăţii foloseşte

distantă,

simpatiei,

fiind

dentă dorinţa de a povesti dra

autoamăgirea

matic

sigur leac al supravietuirii în

această

amplillca

lume,

dramatismul

fără

a

melo

relaţia

cu

drept

cel

mai

ceilalţi. În textul piesei

râde. Nu este - după părerea

dramei. Lmn.ea descrisă de Ion

- extrem de generos în ambigu

mea - un efect

Cojar folosindu-se de piesa lui

ităţi

secundar necon-

-

·

există

care

înclreptăţesc anumite dubii cu
privire la identitatea reală a per
sonajelor, iar regizorul, în mcx:l
îndreptăţit, accentuează delirul
de mitomanie în care se scaldă
năpăstuiţii din azil. Ei îşi pun în
permanenţă în scenă destinul,
pentru că sunt incapabili să se
confrunte cu adevărul propriei
lor flinţe. Conceput astfel, spec
tacolul îşi exptimă mcx:lemi
tatea dar şi originalitatea în
raport cu perioada când inter
pretarea-mcx:lel a fost cea a
protestului faţă de orânduirea
care-i condamnă la decăderea
în primitivism pe cei slabi.
Vagabonzi generoşi în unele
spectacole, deţinuţi benevoli în
altele, personajele erau consi
derate sub unghiul victimizării ,
violenta ftind doar o reacţie a
neputinţei, aparenţa neplăcută
a fondului generos. Cojar ne
sugerează că ei sunt acolo din
cauza violenţei şi primitivismu
lui, pentru că şi-au găsit un
spaţiu în care jocul de-a desti
nul nu este stânjenit de criteriile
impuse de relaţiile sociale nor
male. Este o lume care îşi
merită soarta , deoarece nimic
nu îi poate face pe aceşti
oameni să se raporteze la
adevăr, nid măcar moartea.
Ambianta de la moartea Annei,
când ritualul a-eştin e întretăiat
de chicoteli şi gesturi de indife
renţă, nu este decât prevestirea
replicii din fmal, de după
moartea Actorului: "Dobitocul !
Ne-a stricat toată distracţia".
Distracţia fiind această perma
nentă pt.mere în scenă, căreia
noul-venit, Luka - prin fantas
magoricele speranţe insuflate -,
îi dă suflul unei "regii nova
toare". Piesa lui Gorki suportă
acest tratainent, dar spectacolu
lui îi lipseşte un liant, un semn
lesne
descifrabil,
care
să
plaseze viziunea în sistemul de
convenţii acceptat de S
tor.
Aplauzele de la premieră, care
însoţeau aproape fiecare ieşire
a unui actor din scenă (rupând
ritmul şi deranjând receptarea

Pecta

atmosferei scenice), se explică
poate şi prin percepţia exclu
sivă a teatralităţii, fără legătură
cu viaţa piesei. S-ar putea ca
rodarea spectacolului, cap-

�

12

turarea
scenele
mierei)
abrupte

fluidului care uneşte
(absent în seara pre
să diminueze trecerile
de la ariile solistice la

partidparea corală. Deoarece
pare că, prin introducerea unui
grup de fi
ranţi însoţind
expresiv momentele decisive
ale conflictului, regizorul a şi
dotit să confere încă un ele
ment de proft.mzime în per
spectiva lumii narate.
Interpretat de Gheorghe Dinică,
Luka este ocheanul prin care
textul se supt.me unei noi lec
twi: imaginaţia sa este supe
rioară, e mai liberă, tnai
jucăuşă; Dumnezeu este un
personaj de care se foloseşte, şi
nu t.m prindpiu ordonator al
lumii. Dinică joacă autoritatea
dată de ştiinţa de a combina
minduna cu iluzia, ipocrizia cu
aspiraţia. La vremea premierei
sale absolute, când toată lumea
a-edea în Dumnezeu şi mulţi,
în revoluţie, Luka putea să dea
naştere unor ambiguităţi ideo
logice. După sfârşitul utopiei,
prototipul său în bestiarul
l.llTlanităţii este preds. Şi dacă
Luka este un actor care-şi scrie
şi îşi regizează piesele, Actorul
jucat de Radu Beligan este doar
instrl.llTlentul ptin care vorbesc
Hamlet şi Regele Lear. Acum
instrumentul e dezacordat şi,
pierzând memoria cuvintelor
învăţate pe de rost, el nu le
poate înlocui cu propriul său
discurs, pentru că nu îl are. Un
alcoolic liniştit într-o lume de
beţivi temperamentali, un om
şters a cărui profesie este expre
sivitatea, Beligan joacă absenţa
cu aceaşi dăruire cu care şi-a
impus de-a
lungul
anilor
prezenţa. Emfaza umilinţei şi
violenta neputinţei este sinteti
zată de Ovidiu Iuliu Mqldovan
cu o disa-eţie de care ne dezo
bişnuise, Matei Alexandru şi
Valentin Uritescu se înscriu în
proiectul regizoral, depărtându
se de imaginea sanctillcatoare a
"umilinţilor şi obidiţilor'': Kleşd
e rău şi violent, Bubnov e
nesimţit, şi nid o experienţă
tragică nu-i poate face mai buni
decât sunt. ileana Iordache
moare fără patetism, Rodica

gU

Popescu

Bitănescu

joacă

detaşat melcx:lrama personaju
lui. Grupul stăpânilor ne este
prezentat de Ion Cojar ca ftind
întru totul dependent de
întâmplările azilului, şi inter
preţii asta şi fac: suprapt.m ges
turile t.mei lumi normale pe
trăirile Lmor impulswi sordide.
Şi pentru că este gândită unitar,
prezenţa acestor personaje
suferă cel mai mult din ptidna
unor evidente discrepanţe stilis
tice: Marin Moraru joacă o ma
rionetă marcată de grotesc, în
titnp ce Mircea Rusu mimează
toate clişeele naturaliste ale
sufletului slav. Între ei, femeile Florina Cercei, Tania Popa prcx:luc, parcă, cu mai multă
acurateţe efectul scontat Draga
Olteanu
Matei
şi
Costel
Constantin, reprezentanţii reali
ai lumii din afară instituţiona
lizate sau nu -, alcătuiesc ftgu
raţia. semnificativă a t.mui joc
sect.md, demers încunt.mat de
succes doar c-ând personalitatea
attistică se prelungeşte dincolo
de clipa apariliei.
După proprille-i mărturisiri,
Gorki a pus în gura lui Satin
celebrul
monolog
despre
măreţia omului nu pentru că i
s-ar tl potrivit lui anume, ci pen
ttu că nu a·ease nid un per
sonaj demn de această idee la
care ţinea - se vede - foarte
mult. Lipitura e vizibilă, iar efor
turile lui Mircea Albulescu până atunci un vital şi ingenios
locatar al azilului - de a da preg
nantă mesajului optimist prin
"actorie" nu izbutesc să ani
hileze senza ţia de incongru
enţă.
Cuvântul om poate că "sună
măreţ", dar nu prin acest sunet
poate deveni omul "a·eatorul şi
stăp-ânu1 viel,.i.i", aşa cum se
afmnă în citatul din programul
de sală (alcătuit cu deplin pro
fesionalism de Liviu Dotnea
nu). Deocamdată omul este
a-eatorul şi stăp'"'
.mul specta
colelor despre viaţa lui: t.meori
în decor natural, alteoti pe
scenă. Expu la lumina zilei,
privit prin lupa scenei, azilul
rămâne un loc nefrecventabil,
fată de care SÎJTtlim o bizară
atracţie.
-

Magdalena Boiangiu

d'o rc h e st ra
cum se cuvine ori de a rămâne
cu adevărat şi definitiv canto
nară
.în
zona
banalităpî.
Spectacolul
de
teatru
se
zămisleşte pentru ACUM şi nu
are
şansa
unor
posibile
descopetiti viitoare.

Qo1, 26 martie)

Uzina

p

"

ecorurile, luminile, cos
tumele, acto1ii, "ţx:>ves
tea" ascund, în seara pre
mierei, destule mirăti. Spectaco
lul (bun/prost) are fast, emotio
nează (sau ne lasă indiferenti),
dar truda din spatele scenei ne
rămâne cu totul străină: zilele
(şi noptile) pierdute în căutări
(de multe ori deşarte), zumze
tul repetitiilor în care toate com
partimentele (regizoti tehnid,
sufleuti, maeştri de sunet şi

D

lumină,
maşinişti,
croitori,
tâmplari, tapiţeri - cei pentru
totdeauna rămaşi necunoscuti;
scenograf, regizor, coregraf,
muzidan - cei CLmoscuti fără a
fi văzuti, şi actorii - singurii care
apar în lwninile rampei) se
întâlnesc într-o unică dorinţă de
comunicare şi izbândă.
Arta scenică este mai fragilă
decât altele, depinde de prea
multe lucruri şi
te prea uşor
sortită pieiJii. Îndărătul oricărei
creatii scenice se află o muncă
tenace, perman�nt p1imejduită
de 1iscul de a nu fi înţeleasă

unerea în scenă a lui
Richard al IT-lea de
Shakespeare, la lNB, -nu
poate constitui un spectacol
oarecare ! Un regizor, Mihai
Măniutiu, recunoscut pentiu
productiile sale de pnută (ca şi
pentru gânditea sa teoretică),
maestru al teatrului de gest şi
imagine, actori de talent: Marcel
Iw·eş, Oana Pellea, Marius
Adrian
Titieni,
Bodod1i,
Constantin Dinulescu , Armand
Calotă, Alexandru Georgescu şi
multi tineri, o scenografă foarte
bine cotată în lumea artistică.
Doina vintza, o coregrafă de
rafmament şi subtilitate, Malou
Iosif, formează, de bună-seamă,
o ed1ipă de mâna întâi. Primul
contact cu sce� mare a lNB,
înainte de .începerea unei
re�titii obişnuite, mi-a dat
iluzia că mă aflu într-o imensă
uz.ir)ă. O ed1ipă a PRO 1V
rn.işt.mă pret:utinderu (prin sală,
pe scenă, în culise), cu scopul
de a realiza un film despre
întruparea acestui spectacol.
Reprezentantii SMART, copro
ducătorii proiectului şi gazdele
noastre amabile, sunt perma
Q.ent prezenti, stând cu discretie
la diSJX>zitia realizatorilor. Un
fotoreţx:>rter vr
să 4.afle cu
13
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frântă în oglindă, astfel încât să
nu existe putinţa atingerii .
lluzie, dorinţă. Apoi. . . zboml !
Frânt, în matginea scenei.
O dată, de două ori, de trei ori,

Marcel
lures:
li

" O fa m i l i e
val o ri că"
Ce

simţiţi acum, către finalul repetitiilor ?
Eu cred că am învins. Cred că ne-am învins
chiar şi pe noi înşine în această joacă-joc !
Artistul rămâne singurul care are capaci
tatea de a fi şi învins, şi învingător într-o
luptă cu el însuşi. Şi asta e foarte bine !
Cred că va fi un mare spectacol şi mă rog
să fie bine pentru toată lumea: mă rog să-i
fie bine şi Naţionalului, mă rog să-i fie bine
şi SMART-ului şi să ne regăsim în viaţă cu
bucurie şi cu sănătate.
Ce înseamnă munca ih echipă ?
Eu n-am un răspuns. Daţi-1
dumneavoastră !
Veţi continua să lucraţi ih această formulă ?
Evident ! Să-i spunem "echipă" - de fapt,
este o familie, o familie valorică, desigur,
care s-a completat în timp. Dar ea rămâne
deschisă. Aşteptăm.

Oana
Pellea:

S e n t 1 m e n tu 1
de acasă l-am
p i e rd ut . . . "
Vorbiţi-mi despre Regină Această ciudată
regină care, deşi pare o continuare a
Drusillei (din Caligula, la Teatrul
"Bulandra'') p� către o altă zonă.
Acolo era imagine şi gând ihtrupat, iar aici
trăieşte !

�
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şi mereu dorinţa atingerii. Pe
chipurile
protagoniştilor
(Marcel Imeş - Richard, Oana
Pellea - Regina, Achian Titieni Ducele de Aumerle) se citeşte
mirare, dublată de o nestator
nică bucurie.
Brusc, muzica nostalgică se
sparge în ropote de tobe. Aerul
dintre personaje e mpt. Urmea
ză un dans vi.r.il, bărbătesc - t.m
dans războinic. Încărcat de o
fină ironie, uşor parodic - o
joacă a regelui cu prietenii
(curtenii) săi. Şi totuşi e ca o
prevestire a sângelui ce se va

orice dup ce anume trebuie să
swprindă pe peliculă... şi, pe
deasupra, maşinişti, electricieni,
actori - într-o continuă fotfotă.
Spectacolul e "ridicat'', dar lasă
încă impresia unui amestec bi
zar dintr-un laborator alchimie.
Începe repetiţia.
rirrla scenă: "jocul cu coroa
na". Marcel Iureş (Richard al II
lea) încearcă să dea contur per
sonajului. Regizorul îl întrerupe
după primele gesturi: "A fost
oarte bine, dar ce fad ru e elin
Cwn vă place. Nu vreau nimic
decât simplitate. Ceea ce-ţi. cer
Să faci acum se cheamă joc
franţuzesc cu mâini . " Se reia
prirrla scenă. Apoi altele.. . Se
"construiesc"
gesturi.
Cu
migală, cu stăruinţă.
Mihai Măniuţiu Oui Marcel
Iureş): 'Tensiune îţi cer aid, nu
solemnitate ! Solemnitatea e
aşezare,
aşezare,
aşezare.
Tensiunea înseamnă frison ! E
marea încercare a zborului d.e
adevăratelea !"
Urmează un moment coregra
fie copleşitor prin puterea de
sugestie. Început pe o muzică a
"tăcerii", capătă o "rezonanţă"
ciudată de luau sfâşiat, incom
plet. Apoi st.metul ne invadea
ză. Nostalgic ! Apariţia Reginei
(Oana Pellea) aminteşte de
Dmsilla (elin Ca1igula de Ca
mus, tot în regia lui Măniuţiu, la
Teatrul "Bulandra"). Gesturi
asemănătoare, aceleaşi sim
boluri: imaginea cuplului răs..

vărsa .

O repetiţie nu "curge" nidodată
1 O şi 14. Se întâmplă
tot soiul de desinaonizări. Dar
şi în pauze lumea rămâne, în
general, preocupată de pro
blemele tehnice, încă nerezol
vate. Totul se ia în serios, dliar
şi lu ngimea pămlui şi forma

între orele

tunsoti.i ve<.let i .

Mihai Măn.iuvu: "Vorbeşti cu
atâta ură d pre părul tău, de
parcă eu V l-aş a·eşte !"
Marcel Jur : "Tu mi-I creşti, tu
nli-1 uzi cu nevroza şi cu tan
ch·etea ta".

(sâmbă� 28
martie)

Orchestra

Al

n mare patte, creaţiile lui
Mihai Măniupu pun perma
nent, faţă în faţă, eroii şi
mulţimea. Nu-i uşor să sin
cronizezi mişcăriJe a zece (sau
chiar mai multi) actori în nevoia
i.mpetioasă de a deveni UNUL.
Echilibrul dintre personajele
principale (în general, interpre
tate de artişti de forţă) şi acel
UNU cu mai multe capete se
naşte greu, uneor.i prin repetitii
interminabile,
epuizante.
Actorii &mt tineri, dar pare-se,
nedepr.inşi cu un asemenea
travaliu. Sunt grăbiţi, doar
marchează gesturile. Cu încetul,
,

·1

însă, lucrurile se aşază, ei
păuund în universul încă
necuprins pe de-a-nu·egul:
devin orchestră.

Orchestratorul
(marţi, 3 1 martie)

M

ihai

Măniuţiu nu este
nid pe departe un regi
zor dictatorial, sau nu-i

place să lase această impresie.
Îngăduie prezenta intruşilor la
repetitii, nu-l deranjează (sau
nu dă semne ci 1-ar deranja)
forrota din jur (nid măcar
sunetele juciuşe ale celularelor
- năpasta noastră cea de fiecare
zi), nu strigă. nu se enetvează.
Stă, însă, permanent la pândă,
"ocheşte" fiece greşeală, între
rupe totul, explici, dă semnalul
de reluare... Cu calm, cu fină
ironie. Îşi schimbă tot timpul
locul în sală pentru a putea
vedea şi auzi orice de oriunde.
Indicat;iile sale sunt precise, dar
[XYMtă pecetea celui care dese
ori se apleaci asupra mesei de
scris.
La
scena "zborului"
(prezenţi în scenă:
Titieni, Oana Pellea, Marcel
Iureş) Mihai Măniuţiu spune:
"Energiile voastre (ale dragostei
voasu·e) îi dau ei putinta să
zboare. Nu zburaţi toţi trei; o
ajutaţi numai pe ea. E foarte
important ! Plastic, scena se

rezolvă nepermis de simplu
printr-o desincronizare a voas
tră cu o jumătate de pas în
urma ei, astfel încât numai ea să

Personajul, în piesa lui Shakespeare, are
două scene; în varianta lui Mihai Măniuţiu a
căpătat altă importanţă. E un lucnu pe care
l-am discutat îndelung înainte chiar de a

ajungă la marginea scenei".
''Sau lui Marius Bodochi (Heruy
referitor la
Bolingbroke
aimele săvârşite de acesta):
"Nu fi bun ! Nu fi drept ! Cred
că trebuie să fii t.m fel de Iago.
Regândeşte totul. Şi ia seama,
personajul udde singur, nu-i
pune pe soldaţi (cum face
Richard). Gândeşte-te şi recon-

accepta să joc şi e un personaj care s-a
născut din împletirea laolaltă a ideilor noas
tre. Acum cred că e un copil fnumos şi-mi
face plăcere să-mi spuneţi că păşeşte într-o
altă zonă ... Asta şi doream. Cât despre
colaborarea cu un asemenea regizor ce
pot să spun ?! Dacă la Caligula abia mă
apropiam de el, acum sunt foarte
bucuroasă că am descoperit un om de o
mare sensibilitate şi de caracter - lucnu
destul de rar întâlnit în vremea din urmă,
când deziluziile sunt din ce în ce mai pu
ternice. Apoi este un regizor cu o gândire
coerentă şi este un lu ptător.
Ce inseamn! această experienţă
pentru dumneavoastră?
E adevărat că tindem să devenim
o familie spirituală şi valorică; ne
pare rău că suntem încă foarte
puţini şi aşteptăm să ni se alătu re
şi alţii.
Rămâne o mare bucurie colabo
rarea cu SMART şi probabil că,
dacă n-ar fi fost. nimic nu s-ar fi
întâmplat ! 1 n plus, am descoper
it, în urma unei munci îndelun
gate alături de u n regizor, cât de
adevărate sunt vorbele domnului
Liviu Ciulei: "Nu contează rezul
tatu l !". Vă pot garanta că va fi un
mare spectacol. dar, credeţi-mă,
nu mă interesează absolut deloc
dacă va avea sau nu succes, cui şi
cât îi va plăcea, pentnu că proce- 1
sul prin care am trecut ne-a marcat atât de
puternic (pe noi, ca indivizi şi ca actori)
încât este mult mai important decât
comentariile ce se vor face după premieră.
Aţi "p!r!sit'' casa dumneavoasW (featrul
"Bulandra'') pentru a lucra pe scena
NaţionaJului...
"Casa mea <Bulandra> e foarte fnumos
spus, dar vă pot mărturisi ceva: a fost cu
adevărat locul meu cel mai drag până în
clipa în care a plecat Ileana Predescu. De
atunci eu r:tU mă mai simt, din păcate, acasă
la Teatnul "Bulandra". Sunt acolo, în conti
nuare, oameni pe care-i iubesc şi cu care
mi-aş dori să lucrez. dar sentimentul de
acasă l-am pierdut. O schimbare înseamnă
întotdeauna o nouă experienţă şi asta e
foarte important pentnu orice actor. Nu e
uşor. Nimeni nu te primeşte cu covonul
roşu întins, dar poţi avea mari satisfacţii
când, la sfârşitu l perioadei de repetiţii, îi
simţi pe toţi apropiaţi şi calzi. E important
să afli cât poţi duce din cnucea ta !

struieşte totul din această per
spectivă !"
Mai
devreme,
în
timpul
desfăşurării scenei acesteia,
cugetam: udd şi cei "drepţi", şi
cei răi. ·
Crima e la fel, indiferent de
mâna cui o face. Dar Heruy
Bolingbroke
omoară
(în
numele dreptăt;ii !) el însuşi . .
C u sete, cu răzbunare, cu
bucurie, cu ură... Toate se
întâmplă în sunetele arma
ale
unei
muzic'

15
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Actorul
(marţi, 3 1

Al

Marius
Bodochi:
" N evo i a
altceva"

de

Care este motivul plecării dumneavoastră
de la Ouj 1
Nu există un motiv anume; am simţit o
nevoie interioară de a schimba ceva în
viaţa mea artistică. Am jucat foarte mult
acolo - şi ca timp, şi ca roluri: 1 6 ani şi
vreo 50 de personaje. Poate că şi asta m-a
purtat către nevoia de altceva. Schimbarea
s-a produs anul trecut, în aprilie, când
domnul Horea Popescu m-a invitat la
TNB pentru a intra în reluarea spectacolu
lui Ondine de Jean Giraudoux, în rolul
Hans. S-a născut între timp ideea unei alte
colaborări, de data aceasta cu regizorul
Mihai Măniuţiu. Este vorba de Bacantele, o
idee şi o propunere la care nu aveam
dreptul să renunţ, şi iată că acum repet
Richard al 11-lea de Shakespeare, jucând
Bolingbroke. Asta nu înseamnă că am
părăsit Clujul. Am jucat/joc la Teatrul
Naţional de acolo cam trei spectacole pe
lună şi voi continua să fac asta câtă vreme

�
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martie)

ntâlnirea este f.txată pentm
ora 18,30. Am venit mai
devreme pentm a mă putea
obişnui cu decorul (am aflat că
vor apărea elemente noi) şi
pentm a prinde ceva din forfo
ta dinaintea repetipei. Din nou
cred că mă aflu într-o uzină:
maşiniştii f.txează cottine, mon
tează panowi, centrează reflec
toare. Femeile de serviciu
CLU'ăţă mocheta cu aspiratorul.
Vine şi echipa PRO TV.
Aşteptare: primul (şi singurul, la
această oră) actor sosit deo
camdată este Marcel Iureş. Se
familiarizează cu spaţiul nou
creat, atinge perdelele, trage o
pânză imensă după el. . . Apoi,
pierdut mult în adâncimea
scenei, îşi pregăteşte tmpul şi
glasul pentm repetitia ce va
w-rna. Nimeni nu-l însoteşte în
acest derners.

voi putea rezista drumului şi oboselii unui
astfel de periplu.
Credeţi îh ideea de echip! 1
Este foarte importantă existenţa unei
echipe în teatru, pentru că de unul singur
nu prea mai poţi exista. Publicul vrea
spectacole mari, spectacole de imagine, cu
multă lume - foarte rar ar mai accepta o
monodramă; nici nu se prea mai fac !
Avem exemplul domnului Purcărete, care
realizează spectacole de echipă. Când
actorii sunt generoşi şi nu doresc cu orice
preţ să se "vadă" numai ei, reuşesc să
existe şi în asemenea producţii monumen
tale.
Dar despre echipa lui Mihai M!niuţiu 1
E foarte interesantă această formă de
echipă, care-ţi dă posibilitatea "să creşti"
împreună cu alţii, să te dezvolţi o dată cu
ei. Lucrez cu Mihai Măniuţiu din 1.984, ne
cunoaştem de-acum foarte bine, iar ideea
de a lucra 'in echipă" îţi dă posibilitatea
de a comunica mai uşor, pentru că
oamenii se ştiu, cu toate calităţile şi slăbici
unile lor. De altfel, cam de prin 1 989 am
lucrat numai în acest fel, cu Victor Ioan
Frunză, cu Mihai Măniuţiu, cu Tudor
Chirilă şi cu Horea Popescu.
Unul dintre cele mai tulburătoare
momente ale spectacolului este acela îh
care Bolingbroke, în numele unei dreptăţi
posibile, ucide el însuşi OJ sete, cu

de 20-25 de ani , Marcel Iureş
este mai tânăr decât colegii săi
de
curând
absolvenţi
ai
facultăii. Mişcările lui sunt agile,
pline de vigoare, iar rostirea
replicilor, impecabilă. Pe chipul
său nu se citeşte niciodată plic
tiseala,
repetă cu aceeaşi
f.trească dăruire ca şi cum ar
avea loc, în acel tnoment, spec
tacolul.

Imagini

V

a fi cu sigurantă

un

spec

tacol despre rostul

dra

gostei şi al p1ieteniei în

viaţa fiecămia, despre jocul

cu

moartea şi despre jocul ca joc.
Imagini tulbt.uătoare ne vor in

vada

sufletul

vreme.

pentru

De-ar

fi

să

destulă
aJnintesc

doar scena "sângelui", când
tul începe ca-n joacă.
roşu apare

t.m

to

În decorul

cea�-şaf alb, întins

pe jos de către tineri îmbrăcaţi,
de asemenea, în alb. Urmează
o luptă simbolică până când
cearşaful se umple de sânge. Şi
tinerii. Totul este împroşcat cu
sânge

!

venind

Cearşaful se
un

ridică, de
imens.

ecran

La

fiecare repetiţie această "probă"
a eşuat. Până la
sigurantă
una

va

urmă , însă , cu

prinde chip. Este

dintre cele mai răscolitoare

imagini. La fel şi cea din fmalul

spectacolului.

Înainte

ca

Ri

chard să fie ucis, pentru o dipă

răzbunare. Mai aprig decât regele, care il
punea pe alţii s-o facli în numele sliu...
Cum vi se pare acest gest 1

intrarea mea în scenă, dar eu vin chiar în

Eu dau dreptate personajului meu: un

bizar inventat de Richard. Simt nevoia

locul unde el a murit, în acel teatru

om care va conduce o ţară nu poate

(firească, în condiţiile date) de a distruge

rămâne un poet

şi locul, şi pe cei care I-au zămislit

Da, dar el nu ucide pur şi simplu, el

Sunt trist, pentru că a fost o perioadă

ucide după ce tatăl sliu fusese

complicată, dar frumoasă; grea, dar fru

Dar asta nu-l face sli fie mai feroce
decât regele 1

Ce

simtiti acum, la �itul unei etape 1
Cum � despărţiţi de repetitii 1

împins către moarte, după ce a fost

moasă. Şi niciodată nu vom şti dacă ne

exilat şi deposedat de avere.

vom mai întâlni cu o astfel de experien

Cum mi-am construrt: eu acest moment ?

ţă. 1 ntotdeauna, o dată cu premiera se

Am pornit de la moartea bătrânului,

naşte ceva şi, în acelaşi timp, moare.

Adrian
Titieni:

" P a rt e a n e v ă z u t ă
a a i s b e rg u l u i ''
Ce înseamnli pentru cariera unui actor
colaborarea cu o asemenea echipli 1

Sigur că acest proiect înseamnă foarte
mult. şi pentru mine, şi pentru ceilalţi.
Am bucuria de a participa la această
facere; "sorţii" m-au ales pe mine. Este
un pas înainte !

Voroiţi-mi despre coregrafa Maiou Iosif, din

sale

care se întâmplă cu mult înainte de

ment pe care, dacă nu l
ai cunoaşte, nu ai avea
cum să pătrunzi în lumea
acestei minunate artiste.
De multe ori aveam
senzaţia că nu mi se
întâmpă nimic, că nu fac
nimic, totul fiind de o
subtilitate ...

Aţi mai lucrat pânli acum
cu Mihai Măniuţiu 1
Nu, niciodată. Am
descoperit un om extraordinar. Partea nevăzută
a "aisbergului" Mihai

m1ii'4N

Măniuţiu este consis
tentă şi copleşrtoare, dar.
între multele sale calităţi,
pe care lumea nu le poate cunoaşte, se
află mai ales oamenia. Are atâta
înţelegere, şi cumsecădenie, şi un bun
simţ trecut cu mult de semnul obişnurt:ului...
Aceste însuşiri, chiar dacă nu par extraor
dinare la prima vedere, fac dintr-un artist
de calibru! lui şi un om pe măsură

Vli

sunt

reluate,

cu

încetinitorul ,

imaginile vesele de la început.
Dar personajele au aeum in
consistenţa fumului,

se

destra

mă dureros după câteva mo

mente. Richard acceptă moar
tea.

Îi iese în întâmpinare.

Îmi vine în minte defmiţia aJis
totelică a tragediei, care "prin
groază şi
purifice".

milă ar trebui să ne

perspectiva celui care joacă deja ihtr-un
spectacol de teatru-dans: Cazul
Gavrilescu dupli Mircea Eiade, în core
grafia Roxanei Colceag la "Nottara".
Maiou Iosif este o fiinţă cu totul
deosebită şi cred că, pentru a putea

apropiaţi de �itul repetitiilor; spec
tacolul l}lai are puţin pânli sli îmbrace
haina sa 'definitivă Ce � doriţi în conti
nuare 1
Ceva foarte previzibil: sănătate la minte

şi apoi la trup ! Îmi doresc să mă găsesc
şi ştiu să mă găsesc cu fiecare gest au

tentic. Structural, sunt un înverşunat
nemulţumit: greu şi puţine lucruri mă

lucra cu domnia sa, trebuie să ajungi la

împacă. Acum mă bucur de cunoştinţe

un limbaj comun, lucru care nu se întâm

noi şi pot să-mi dau seama că întâlnirea

plă tocmai uşor, pentru că, dincolo de

cu un om poate însemna pătrunderea

ceea ce face ca antrenament şi disciplină,

într-un alt univers.

are o anume moralitate, un comporta-

Maria Laiu
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: deveni

ft.mdal destul de

un

neclar, planul întâi fiind rezervat

• evoluţiei psihice a lui Richard şi

dragostei lui pătimaşe pentru
: regină.

Desigur,

multe dintre

• faptele istotice care aveau încă

. un ecou puternic în conştiinţa

. contemporanilor lui Shake
: speare sunt acum , pentn.I cei
mai mulţi dintre noi, de interes

RICHARD AL Il-LEA de William Shakespeare. Traducerea: Mihnea Gheorghiu
TEATRUL NAŢIONAL din BUCUREŞTI & SELECT MANAGEMENT ART Data
reprezentaţiei: 30 aprilie 1 998 Versiunea scenică şi regia: Mihai Măniutiu Scenografia:
Doina Levintza Consultant mişcare scenică: Maiou Iosif Distribuţia: Marcel lureş
(Richard), Oana Pellea (Regina), Marius Bodochi (Bolingbroke), Adrian Trtieni (Aumerle),
Alexandru Georgescu (Northumberland), Constantin Dinulescu Oohn de Gaunt), AHred
Demetriu (York), Armand Calotă (Mowbray, Grădinarul), Mircea Anca (Exton), Vlad
lvanov, (Bagot), George Călin (Scroop), Gabriel Costea (Green), Dragoş Stemate
(Bushy), Cristian Cretu (Fitzwater), Ionuţ Ciocea (Carlisle), Tatiana Constantin, Tania
Popa, Roxana lvanciu, Monica Davidescu (Doamnele de onoare) ş.a
•

: minor, iar zona de perenitate a

piesei o reprezintă tocmai de-

•

•

•

•

•

venirea lui Richard, rege-actor

•

• al unei comedii închipuite, la

început, actor-prizonier al unei

: drame reale şi zguduitor ome
neşti, la sfârşit. Prin urmare, nu
. îndepă rtarea

din

scenariu

a

celor dintâi şi avantajarea netă a

•

celei de-a doua îi sunt, cred,
reproşabile regizorului, ci inter

: venţiile care modifică pro
ce se cheamă , • domo sua fizionomia morală
termeni
a t.mor personaje. Ţine de
în

aceasta, de pildă, "demo
nizarea" lui Hany Bolingbroke

tehnici, cana

vale) pe care
brodează , cu
admirab i l ă
nonşalanţă şi

(uzurpatorul

coroanei

lui

Richard şi viitorul rege Henric al
N-lea, căruia Shakespeare îi va

•
·

incontestabilă : dedica apoi o piesă de sinestătătoare), obligat să ajungă, în
măiestri e ,

gânduri

obsesii

şi : spectacol, ucigaş al unor nobili
pro . şi violator-torţionar al reginei, la

prii, ba chiar : rândul ei pusă să-1 asasineze cu
şi acţiuni pu : mâna proprie pe Grădinarul

se în sean1.a : aducător de veşti rele.
personajelor

•

(implicit, a au

există

şi

alte

Mai

asemenea

"adăugiri".

torului,

ceea . Abstracţie făcând însă de textul
shakespearian, versit.mea scenice, după pă
rerea mea, n • că a lui Măniuţiu este, în sine,
e tocmai corect) . A demr.....- =..-..... coerentă; mai mult, are o struc
•

C

ei

au plecat la pauza

premierei hipem1.ediati
zate şi suprapopulate de

la 1NB cu Richard al ll-lea (e

drept că au fost doar câţiva) au

motive să regtete. Spectacolul,
care în

ţie

use

o reprezenta

de sunet, lumtnă şi culoare,

cu masive inseJ;ţii coregraftce

t-o, parţial, în Richard

tură cumva muzicală (dincolo

(Odeon, 1993), o demo

·

cercetători deopotrivă drept
superflue floricele de stil, fiind
cronică istorică şi tragedie (titlul : reluate, motivate şi ampliftcate
complet
al
piesei,
scrisă, : în partea a doua. Până şi
probabil,

�

�

anii

maniera artificială şi oarecum

1595-1596,

executate cored-şcolăreşte de

conţine

în registru� teatrUlui adevărat.

scenă în -o poveste de iubire : de vedere vizual, căci scenograalcătuită duf?ă retetarul infailibil
fia Doinei Levintza este într

uşon

v colosală şi succes pe măsură .

actori, a c ntinuat, din fericire,

face patte dintre
Mihai Măv1
r�orii care se mişcă foarte
·

pe

tărâmul

pururi

de

altfel

cuvântul . bombastică de la început - co

''tragedie")

s-a transfom1.at pe

al ftlri'ielor

pericane de monta
ar

explorat al drarnaturgiei shakes ; Lupta

PentrJ

putere dintre ari

peariene. Foarte uşor şi foarte � pile rivale York şi Lancaster din
liber. Atât de liber încât îşi

..

de muzica spectacolului, foarte

ză din plin şi superlativ acum. • bine aleasă), motivele enunţate
Richard al ll-lea, califtcată de : în partea întâi, unde unele par

�,

duie să trateze textul piesei ca
pe o "canava"
la
scenariile coromediei

Ct:rirniferea

fa

regelui

Richard,

luptă

care, în realitate, avea să işte în
A

d Războiul

celor

două

•

pleşitoare, altminteri, din punct

adevăr superbă, iar coregrafta

lui Malou Iosif, spectaculoasă -

serveşte

gândul

regizoral .

Teatrul pe a cărui scenă somp
tuos îmbrăcată în catifea roşu

sângerie Richard joacă, secon
dat de regină şi de credinciosul
Aumerle, comedia nepăsătii şi a

puterii se prăbuşeşte brusc rilor, cu toate că aceştia luptă
atunci când războiul îşi întinde din răsputeti să o dornine.
a1ipa mohorîtă, pustiitoare Uneori izbutesc. Marcel Iureş e
asupra regelui histrion (de ce suveran în porţiunile unde
oare mi-au amintit acestea de actorul Richard este cel care-şi
Hanliet-ul craiovean al lui conduce destinul; om? se vede
Tompa ?), iar pe scena acum . înfrânt o dată cu eroul. Regina
despuiată de orice podoabă Oanei Pellea are o neobişnuită
fostul rege şi fosta regină sLmt intensitate în gesturi şi plivui
doar două fiinţe neputincioase, atunci când, mută precum
două păsări golaşe, zgribulite, Drusilla din Caligula, îşi
pradă suflării înghetate din reîncepe, iar şi iar, zborul
mereu frânt oiiîi slujeşte iubitu
"iarna vrajbei noastre". Tema
zborului,
(prea)
insistent
lui ei Richard drept oglindă (o
expusă în prima parte, se rotun foatte frumoasă rezolvat·e regi
jeşte perfect acum, iar metafora,
zorală); vorbind, e doat· corectă.
deşi evident "construită", este : Cel mai autotitar în rol se arată
de Lm efect vizual şi ideatic Matius Bodochi, îmbog.lţind
extrem de viguros.
actoriceşte un pottret desenat
Forta ei tinde, de altfel, să prea schematic de regizor.
înghită nu numai textul dra Nesemnificativ în Mowbray,
maturgului, ci şi prezenta acto- Armand
Calotă
compune
·

·

adrnirabil apariţia grotescă a
Grădinarului. Mai vitregiţi de
soatta scenică a personajelor
lor, Adrian Titieni (puţin cam
palid), Constantin Dinulescu
(puţin cam melodramatic),
Alexandm Georgescu (puţin
cam agresiv) şi Alfred Demeniu
(exact) înn·egesc grupul celor al
căror cuvânt contează în sce
nariu . Dintre ceilalţi, l-am
reţinut nun1.ai pe George Călin;
dar cu toţii îşi justifică existenta
în spectacol în clipa baletului
mut, resuscitat de tneJnolia lui
Richard,
punctul
în
care
montarea
culminează
prin
poezie şi, în sfărşit, emoţie. De-at·
fi şi numai pentlu asta, cei care
au plecat la pauză Ce drept,
câţiva) at· fi avut motive să
revină.

Alice Georgescu

mdin1entară, înlrucâtva &"'i.llxuj
că încă (Rusia) şi una a cărei ci
vilizatie ultrat'afmată stă să sfâr
şească în decadenţă (Franta); şi

chia�· şi acesta e ilustrat destul
de superficial, prin mici clişee
de tipul: mşi.i beau, st.mt necicr
pliti şi ucid, francezii dansează,
fab1ică brânză Camernbe1t şi

se

exersează în sterile demonstratii
de logică fornlală. Cel ce face
(teoretic) legătura dintre aceste
universuri paralele e Petru, care
vrea să-i schimbe (civilizeze) pe
ruşi; el alcătuieşte însă un alt

t.mivers îndlis, suficient sieşi,

care nu intră efec
tiv în relatie drama
tică nici măcar cu
filosoful Pierre de la
Manque
imaginar),

în

(personaj

căutarea

căruia

declară că a dorit să

vină la

Paiis. Conversaţia celor doi nu
este,

PETRU de Vlad Zografi TEATRUL "BULANDRA" Data reprezentaţiei: 2 1 martie
1 998 Regia: Cătălina Buzoianu Scenografia: Ua Manţoc Muzica: Petru MMgineanu
Coregrafia: Răzvan Mazilu
Distribuţia: Cornel Scripcaru (Petru), Mariana Mihuţ (Nikita
Zotov), Mihai Constantin (!van Semionovici Şaliapin), Marian RâleaNalentin Popescu
(Dimitri Alexeievici Smimov), Virgil O�u (Ducele d'Antin), Marius Capotă (Ducele
d'O). Mirela Gorea (Ducesa d'O), Zoltan Octavian Butuc (Ducele du B.), Manuela
Gucur (Ducesa du B.), Răzvan Vasilescu (Oiivier Breton), Mihai Bisericanu Uean). Diana
Dumbravi (Coco), Victor Rebengiuc (Pierre de la Manque); in alte roluri: Gheorghe
lfiim, Răzvan Săvescu, Vlad Zamfirescu, Silviu GeamM!u, Loreta Enache, Vlad Herghelegiu.
•

•

•

•

•

C\.. illl

logica dramatică a

textului însuşi

•

pt.mct

•

a�·

fi cemt, t.m

culminant,

evolutia actit.mii,

decisiv

în

ci o simplă

conversatie - fermecătoare alt
rninteti, et.lrn sunt cam toale·.

Petn.I e nu atât o piesă, cât un
sclipitor eseu istoric în dialoguri
şi, nu mai putin, o "frescă" de
moravuti, agreabil colorată.

La fel se înfăţişează, în ansam

S

torul,

uperbul caiet-program al

tisment a Monicăi Lovinescu (a

blu,

spectacolului publică, în

vertismentul

se adresa eventu

Buzoianu - şi, în egală măsură,

alilor regizOii indiferenti la va

a Liei Manţoc. Desigur, Cătălina

afara unui inte1viu cu au
plus,

fireşte,

spectacolul

Cătălinei

Buzoianu, regizor cu t.m instinct

distributia,

loarea piesei), împrejurare de

ample extrase elin cartea dedi

care destinul ultetior al textului

scenic

cată de Henri Troyat lui Petru

nu pare a fi străin.. Privind ches

portiunile vulnerabile ale saieiii

se

şi a încercat, reuşind adesea , să

prodigios,

a

intuit

cel Mare şi fragmente elin scrieri

tiunea ceva mai calm, Petn.I

istorice şi literare (Cioran) ce

înfăţişează ca o saiere foarte

le

"zugrăvesc" atmosfera

obi

meritorie a unui debutant în

vizuale

ceiwile Curtii franceze la înce

dramalurgie; Vlad Zografi are

accente muzicale şi interludi.i

episodul vizitei J:aru.lui la Patis

dată, de efect), desenează ferm

păcate, şi plin supralicităti cari

(Saint-Simon). Pentru cine are

personajele şi ştie, mai ales, să

catmale, îndeosebi în "tabăra"

răbdare şi ochi

lectura

evoce, într-t.m lin1.baj de calitate

rusească, procedeu nu tocmai

se dovedeşte nu

literară incontestabilă, "eţentl" şi

subtil, dar cu ptiză imediată la

şi

put de secol :xvm, ba chiar şi

programului

buni,

numai instructivă, ci şi pe de

un ascutit simt al replici.i (nu o

culorile unei lumi - aici, chiar, a

"salveze"

p1in

tablouri

impresionante,

coregrafice

bine

prin

(elin

plasate

un public rusofob din snobism,

ptivinta

două IW'lli , cea rusă şi cea fran

dacă nu elin convingere).

"oglindilii fidele" a piesei · şi a

ceză. Punctul în care insuficien

plus, ea a deplasat impercepti

plin

satisfăcătoare în

În

spectacolului.

ta sa experienţă dramaturgică

bil

Salutată cu ovapi concretizate,

se/il trădează e situat în profun

personajul

între altele, în două premii şi -

zimea textului şi poate, de ace

Zotov - singurul, de altfel, care

ea, scăpa la citire: constructia

aduce o dâră de conflictualitate,

lua·u

rar în

practica

teatrală

autohtonă - pusă în scenă la

scurt

timp

după

volW'n., Petru

sau

aparitia

în

Petele din

soare s-a bucurat, de altfel, şi
de o elogioasă prezentare-aver-

�

20

conflictului La limită, în Petn.I,
..

ponderea

analizei

înspre

"bufonului"

Nikita

fie şi interioară -, rol jucat, într

nu există, de fapt, nici t.m con

un

flict, dincolo de acela, generic şi

Mariana Mihut actriţă cu tem

bă, contrast) dintre o societate

transfom1.e orice partitură într-un

"ideatic" O-aş numi, mai degra

travesti

transparent,

de

perament vulcanic, în stare să

Petru, cu un Victor Rebengiuc

cope). Dar o spotită implicare,

un spectacol autonom oferă şi

mai "uman " decât se pretinde

inclusiv sufletească, a regizoarei

scenografia

cinicul Pierre de la Manque, cu

ne-ar fi dat, cred, satisfacţii mai

un Virgil Ogăşanu excelent în

mati decât

scepticul sforar d'Antin , asigură,

imagini încântătoare şi a asculta

Cornel

la rândul ei, tonusul scenic al

cuvinte inteligente.

Saipcaru histrionic şi reflexiv în

textului (nu lipsit, totuşi, de sin-

spectacol autonom. După cum
Liei

Manţoc,

deopotrivă "fantezistă" şi exactă
istoliceşte.

O

întocmită,

�

distribuţie

cu

un

bine

aceea

de a

plivi

Alice Georgescu

cronica

NIMIC DESPRE HAMLET de Radu F. Alexandru TEATRUL NAŢIONAL din
Data reprezentaţiei: 29 martie 1 998 Regia şi scenografia: Tudor
M:WSCU Distribuţia: Eugenia Maci (Anca), l..iliana Hodorogea (Oana), Amalia Ciolan
(Alice), luliana Moise (Silvia), Eugen Cristea (Hanibal), Eusebiu Şte&escu (Adrian), Torni
Cristin (Paul), Mihai Niculescu (Cristian).
•

BUCUREŞTI

•

•

•

P

rima

piesă scrisă "în liber

tate" de Radu F. Alexan

dru încearcă să fixeze o

seqiune a "realităţii lichide" pe
care o

trăim .

îi apar

Expresia

\)ne autorului

şi

desemnează

lipsa de consistentă a societăţii
româneşti de azi,
spiJituale

a

dar

şi a vieţii

individului.

Inte

lectualul român, mai cu seamă
- căci despre el, în ipostază de
creator, este vorba în piesă -, se
dovedeşte inapt să reacţioneze
corect

la

stimulii

libertăţii

C
.tŞtigate oarecum pe neg.ândi
Le, după t.m h.mg şi în genere
fructuos exerciţiu de acomoda
r;

cu o Putere grosolană şi nu

faşă. Cei şase dramaturgi con
vocaţi într-un birou al Radiodi
fuziunii pentru a elabora schita

unui serial tip

soap opera des

pre existenta cotidiană în Ro

mânia

post-comt.mistă (subiec

tul textului are ca "bază" o îm

Iie pe care, de altfel, o ilusu·ează

Spectacolul nu e felit de cusu

prejurare reală) se pierd în in

piesa însăşi:

rmi: porneşte

tenninabile controverse despre

este în deloc mică măsură com

(o edlipă

promisă de consll<-Jcţia dramati

plusuli şi

că defici:tară, de diluarea acţi

nesemnalizabile) se

cum ar trebui să arate produsul

fmal, căror

oculte

i-ar

scopuri vizibile sau
răspunde

el,

se

unii

ideea,

plincipale

excelentă,

plin episoade

cam

greu , act01ii

omogen bt.mă,

cu

rninusuri individuale

scenă doar pe câteva

mişcă

în

ll-asee , iar
zi",

tachinează reciproc, se ceartă şi

colaterale,

se împacă, discută politică etc.,

cient al

dar

Aceste slăbiciuni au fost în mod

text, ll-age pe aloculi montarea

fericit atenuate în mizanscena

spre zona "Diverlis"(mentului).

lui Tudor Mărăscu,

Dar ftnalul electrocutant (urletul

sunt incapabili să ducă la

capăt

proiectul,

deşi

răsplata

materială, foatte generoasă, îi

tentează pe toţi.
mărtulie,

în

E o tetibilă

acest

text,

a

alertă,

de

scriitwii.

care

fmisajul

insufi

excesul

de

trin'liteli

"la

adăugate celor existente deja în

simplă şi

izbuteşte

să

dea

mut

al

eroilor)

reverberează

neputinţei noasu·e (istolice ?) de

adevăr u man personajelor şi să

asupra întregului o semnificaţie

facă inteligibilă - mai mult, se

dureroasă, neaşteptat de gravă.

mărtu-

sizantă - drama (dramele) lor.

A.G.

a "prinde momentul"; o

21

�

o
unblă prin Balcania
NĂLUCA de Fănuş Neagu, Lucian Chişu şi Dan Micu TEATRUL NAŢIONAL din BUCUREŞTI
Data reprezentaţiei: 28 ianuarie 1 998 Regia: Dan Micu Scenografia: Romulus Feneş Ilustraţia
muzicală: Romeo 01elaru Coregrafia: Dana Popescu Distribuţia: Răzvan Ionescu (Panait Istrati) ,
Alexandru Repan (Stavru), Vl ad lvanov (Mihail), Torni Cristin (Nakalaki), Armand Cal otă (Mustafa),
George Călin (Adrian), Maria Teslaru (Mama), Maria Buză (Chira), Gigliola Brăileanu (Oiga),
Luminita Erga (Prostituata), Ana Maria Covaser (Pribeaga), George Mottoi (Romain Rolland),
Ovidiu Moldovan (Esenin), Andrei Duban (Maiakovski), Bogdan Muşatescu (Abu Hassan), Eusebiu
Şt�escu (Nazim Efendi), Vasile Rlipescu (Ofiţerul turc), Andrei Ionescu (Vameşul), Alexandru
Hasnaş (Diplomatul), Mircea Cojan (Pribeagul), Marcelo Cobzariu (Sculptorul), Adrian Lepădatu
(Primul călător), Ionuţ Gocea (Al doilea călător), Vlad Gobanu (Revoluţionarul), Uviu Militaru (Iosif
Vissarionovici), Roxana Buşu (Cabiniera), Mihai Bunea (lbrahim) ş.a
•

•

•

•

•

•

ăluca" din acest spectacol
este
nepoata
stafiei
despre care Marx spunea
că bântuie ptin Europa: stafia
comunismului.
Ce-i
drept,
plimbându-se ptin Balcania, nu
avea cum să nu se contamineze
de suflul erotic emanat de
genius loci De aceea, ea tul
bură imaginatia oamenilor atât
ca fantasmă a Chirei, femeia
dispărută, cât şi ca ideal social
al dreptăţii şi fratemităţii. Spre
deosebire de scenariul Cătălinei
Buzoianu, care desena prin
opera lui Panait Istrati Lm traseu
initiatic, textul celor trei autori
cuptinde Lm păienjeniş de căi

N

•

întottocheate prin care eroul , la
diferite vârste, rătăceşte în
căutarea idealului care să
reunească solidaritatea de clasă
cu iubirea de soră-mireasă.
Scrierea este de tip picaresc şi
ne poattă de la Brăila la
Istanbul, apoi la Moscova, la
Cannes şi la Patis, fiecare spatiu
fiind conştiincios ilustrat printr
un ambient audio-vizual prove
nit din cele mai uzate clişee cul
turale. Suntem la Patis - ascul
tăm Frend1-Cancan şi Edith
Piaf, ajungem la Moscova înşişi Maiakovski şi Esenirl ne
vor recita din producţiile pro
prii. La Istanbul, un Isat·Jîk în

fond, vom auzi poezii de Ion
Batbu, iar pe corabie, sub clar
de lLmă, se va citi, cu voce
strangt_liată, din inconturnabilLli
Eminescu . Însăil at·e-a drarnatică
cu iz popularizator aduce
aminte de montajele literar
rnuzicale organizate în liceu de
către tovarăşe diriginte conştiin
cioase. În locul unei construcţii
dramatice înd1egate, am văzut
Lm spectacol de sfârşit de an
şcolar.
În ciuda naivităp.i scenariului,
reprezentati-a nu este lipsită de
tnetite. Este o "mare montare",
cu un decor expresiv şi o
desfăşmare dinamică. Povestea
se urmăreşte cu plăcere şi
interes, maşinătiile scenice ne
umplu de adrnirap.e, automo
bilele care circulă pe scenă ne
surprind plăcut. Mai mult decât
atât, rezolvătile Lmor episoade
(relatiile petverse dintre perso
naje la Istanbul sau raporturile
dintre comanditari şi artişti în
Rusia Sovietică) dovedesc ele
ganţă şi bun-gust, mărci recu
noscute ale stilului "Dan Micu".
Apoi, actorii joacă entuziast, cu
dăruire, unii dintre ei realizând
creatii remarcabile. În primul
rând, George Călin impresio
nează ptin dinamism, flexibili
tate a nuanţelor şi carismă de
vedetă. Având un rol mai liniar
decât în Filoctet, nu este inhi
bat de eventuale contradicţii în
profunzimile personajului şi
joacă decis, precis şi tirlereşte.
Alexandru Repan şi Răzvan
Ionescu vin cu autoritatea dată
de experienţă. Surprinzător,
având în vedere prestatia sa
excelentă din O batistă în
Dunăre, Maria Buză este
palidă în rolul Chirei, nereuşind
să dea personajului sclipirea
multicoloră eat·e i s-ar fi potriv
it. Excelent, prin p.nută şi into
natie, este Mat·celo Cobzariu în
rolul minuscul al sculptorLliui
sovietic.
Un spectacol despre "Tiuzia cea
mare" care reuneşte eroticul şi
socialul are o miză prea mare
pentru ca să nu regretăm faptul
că n-a reuşit decât să deziluzio
neze.

Adrian Mihalache

�
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BACALAUREAlUL ! de Dumitru Solomon •TEATRUL "GEORGE CIPRIAN" din
BUZĂU • Data reprezentaţiei· 5 aprilie 1 998 • Reg1a. Ion Lucian • Scenografia· Ştefan ia
Cenean • Ilustraţia muzicală: Vasile Manta • Distribuţia: Cristian Şofron (Fi fi), Andreea
M�elaru (Teo), Candid Stoica (Directorul), Anca Pandrea (Lucreţia Borgia), Radu
Panamarenco (Pâs-pâs), Ion Lucian (Lombroso), Paula Sorescu-Lucian (Soţia), Diana
Radu (Diana), Uviu Lucaci (Sportivul), Cosmin Şofron (Castor şi Polux).
u s-au jucat,
după
decembrie 1989, multe
piese dintre cele SCiise
înainte, însă de fiecare dată s-a
costatat că ele nu au îrnbătrânit.
Dar parcă nicicând nu am fost
mai st.u ptinsă de prospeţimea şi
actualitatea unei comedii din
anii '70 ca la acest spectacol
regizat de marele actor Ion
Lucian.
Cu Cristian Şofron şi Andreea
Măcelam în rolurile locotenen
tului, respectiv procuromlui de
serviciu, cu tânărul şi inteligen
tul Cosmin Şofi-on, foarte bun
în dublul rol al gemenilor
Castor şi Polux, sd'limbându-şi
într-o fracţiune de secundă nu
numai două-trei elemente de
costum, ci şi întregul comporta-

N

ment, Ion Lucian a rezolvat cu
n'lăiestrie toate momentele,
conducându-i cu multă compe
tenţă
reprezentanţii
pe
generaţiei tinere. Din aceeaşi
generaţie face parte şi Diana
Radu, iubita sportivului care cu
orice pret trebuie să-şi ia
bacalaureatul, spottiv jucat cu
haz de la fel de tânăml Liviu
Lucaci.
Personajele
mature
Lombroso, profesoml universi
tar, preşedintele comisiei de
bacalaureat, soţia lui, directorul
hotelului, Pâs-pâs, persoană
importantă, venită "incognito"
pentru a-şi salva ftica de
"blestematul examen", Lucreţia
Borgia, menajera videană şi
atotştiutoare a hotelului - au

căpătat viaţă, dinan'lism şi au
tent.tcttate
în
interpretarea
Ct.U'loscu ţilor actori Ion Lucian,
Paula Sorescu-Lucian, Candid
Stoica, Radu Panamarenco şi
Anca Pandrea.
Spectacolul este clar, dinamic,
cu relaţii ftreşti, cu un haz ce
izvorăşte atât din text, cât şi din
jocul actoticesc şi din abilitatea
cu care regizoml a evitat posi
bilele îngroşări sau pedalările
apăsate pe "poante".
Aproape două ceasuri de
amuzament şi bună-dispoziţie,
de râs tonic sau ironic, cu o
piesă ce nu şi-a pierdut nimic
din actuaiitate şi cu un specta
col bine făcut şi bine jucat.

Urnqr a1 irtk:qaitgfi
IP e s c ă r u ş uLmi!:������� i 1
ublicată
de
revista
"Teatrul azi" în suplimen
tul "Avanscena", în unnă
cu câţiva ani , piesa lui Horia
Gârbea PescănJşul din livada
de vişini se revendică în mod
declarat ("declaraţia" produ
cându-se d'liar în titlu) din zona
teatrului postmodern, adică a
t.mei literatwi în care sintagma
"cărţile din cărţi se scriu" îşi face
din poreclă un renwne şi dintr
o inevitabilă, uneori angoasantă
constatare, un panaş şi o probă
de măiesttie. Reluând person
aje, situaţii, replici din Cehov,
fusen, Shakespeare, Caragiale,
piesa
poate
oferi
delicii
iniţiaţilor şi, în măsura în care
mixtura ar dobândi o viaţă pro
ptie, şi bucwie spectatomlui ce
nu sesizează semnele citării .

P

Ileana Berlogea

PESCĂRUŞUL DIN UVADA DE VIŞINI de Horia Garbea • TEATRUL "AL DAVILA"
din PITEŞTI • Data reprezentaţiei: 26 martie 1 998 • Regia: Matei Varodi • Scenografia:
Mihaela Dinu-Piţigoi • Distribuţia: Ion Roxin (Unchiul Vania), Luminiţa Borta (Nora),
Dem Niculescu (Groparul), Petrişor Stan (Prefectul), Aida Stan (Zoe), Cristian Tut:ză
(Nikolai Vasilievici), Toma Teodoreanu (Poliţistul), lvona Dumitrache (Servitoarea),
Georgiana Satnoianu (Subreta).

Dacă am spus "poate ofeti" şi
"ar dobândi" este pentru
că
textul lui Gârbea - ingenios
gândit şi pornind cu dreptul nu reuşeşte să ducă luawile
până la capăt. Jocul inteligentei
(incontestabilă), sprinteneala
replicii, harul "încorporat" al
ironiei ostenesc destul de
repede şi, după un debut în
forţă, lucrwile par a-şi pierde
din interes, inclusiv pentru
autor.
Această senzaţie de învârtire în
gol pe care o dă spectacolul
este accentuată în bună măsură

de o regie din care rigoarea
lipseşte cu desăvârşire şi al cărei
umor - simplist, greoi, tautolo
gie - · . este departe de a avea
supletea şi propensit.mea cul
turală a t.mei ironizări-omagiu,
aşa cum este de aşteptat în
cazul de faţă. Zâmbetul mode
lat de ftnete apare totuşi, graţie
lui
Ion
Roxin,
lui
Dem
Niculescu şi, doar uneoti,
Luminitei
Borta.
În
rest,
d'licoteli şi îrnbrânceli "wnOiis
tice" .

Cristina Dumitrescu

cronica

Oti l i e il
PLANffiLE OTIUEI de Liana Maria Petruţiu •TEATRUL DE PĂPUŞI "ELPIS" din
CONSTANTA • Data reprezentaţiei: februarie 1 998 • Regia şi scenografia: liana Maria
Petruţiu • Muzica: Liviu Manolache · Construcţii păpuşi: Ionel Neagu, Viorica Beer • 1 n
distribuţie: Daniela Manolache, Mădălina Petrencu, Rovena Paraschivoiu, Tiberiu Roşu,
Gabriel Monţescu, Oara Ghiwelechian, lulian lincu.
iectate vădesc o înzestrată capa

stele şi planete ciudate, unde

citate de invenţie şi, deopotrivă,

întâlnesc leneşi, cettăreţi, fiinte

o anumită gtGJ.vitate în sens nos

cenuşii, insensibile la muzică şi

talgic pentru lumea copilăiiei

frumos,

G

pentm copii, scenogt'af şi
autor de filme de anima

ţie, distinsă cu numeroase pre

o

fabulă

cu

de care artista ne convinge că
este

pentn.1 valori mot'ale, faci a fi

profund

ataşată"

(Vasile

Drăgut); "O a.Ită care-şi propu

rafician, ilustrator de cărţi

devine

înţeles mai adânc. Ea pledează
moralizatoare

sau

didactică.

ne să descopere lumea cu ace

Mini-odiseea

eaşi sinceritate a observaţiei şi

Ionuţ într-o lume văzută cari

Otiliei

şi

a

lui

poezie necontraracută ca şi a

catura! şi într-o natură mirifică,

celor căJ.·ora le este destinată"

spaţiu al visului, are umor şi

(Dan Grigorescu).

lirism.

Aceste calităţi se regăsesc în

impresie osmoza între anima!je,

mod fericit şi în spectacolul Pla
netele Otiliei Autoarea oferă
în

primul

rând

acestui

gen,

Conttibuie

la

această

vocile interpreti)or şi expresivi
tatea spaţiului scenic. Plastica

Iianei Petruţiu, fantezistă şi rafi
nată, stimulează spiritul inventiv

Uana Maria Petruţiu s-a bucurat

mereu în criză de dramaturgie
proptie, o poveste adecvată , cu

de bune aprecieri din pa.Itea u

un

şi

spectatomlui. O trupă formată

nor aitici de autoritate: "Crea

încântător. Otilia este o pasăre

din şase tineti păpu�ri ampli

tiile ei ne conduc într-o lmn.e de

om

din

fică, prin pofta lor exuberantă

mii naţionale şi internaţionale,

originalitate"
"Formele pro-

jocul

personaj
de

zăpadă,
unui

24

născută

băietel,

Ionut.

Călătoria celor doi eroi ptint:re

rezenţa în juriul unui concurs de dramaturgie m-a
făcut să înţeleg mai dinăuntru de ce autorii români
de teatru ratează întâlnirea cu scena. Dacă las de o
parte produsele grafomanilor, piesele citite dovedesc cât de
grea este desprinderea de clişeele impuse pe vremuri, liber
asumate acum. Există piese cu "ilegalişti", acum visul unei l umi
curate este reprezentat de legionari, torţionarii fiind securiştii
comunişti. Tema rezistenţei este compromisă prin lozinci, prin
înlocuirea dramatismului cu relatarea unor orori. Nu lipsesc
nici piesele cu eroi pozitivi, purtători ai unor concepţii înaintate
despre producţia de bunuri materiale şi despre relaţiile dintre
sexe, rude, prieteni. Nu, ei n u sunt refonmişti, ci mai curând
victimele refonmei, idealişti înfrânţi de oamenii fără scrupule,
dar cu mulţi bani. O încrengătură a acestei categorii este tele
novela scenică, cu toate ingredientele latine-americane adap-

�

original

al

păpuşarilor

şi

imaginaţia

de joc, farmecul întâmplăiilor.

Ludmila Patlanjoglu

tate temperamentului latine-balcanic.
Dar majoritatea pieselor sunt savante metafore ale manipulării:
nu este vqrba de faptul că "oamenii sunt sub vremi", ci de
absenţa oricărui spaţiu de libertate în care individul să poată
acţiona. Iniţiativa nu este decât o iluzie, omul este programat
pentru supunere şi destinul lui este să înţeleagă scopul forţelor
care-I depăşesc. Această schemă este pusă "în replică" de
oameni cu o cultură mai mult sau mai puţin solidă, mai sofisti
caţi sau mai primitivi, dar rezultatul este acelaşi: de mătase sau
de cânepă, sforile nu sunt purtătoare de idei sau conflict. De
îndată ce se percepe schema, piesa - dacă piesă se poate
numi - îşi pierde orice interes, pentru că n u mai comportă nici
o evoluţie. Cât timp dramaturgii care vin spre teatru o fac cu
faţa spre cărţile lui Pavel Coruţ şi spre loviturile de presă, ei
(M.B.)
stau de fapt cu spatele la scenă.

�
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n Prolog (Bogdân Zsolt)
sec, tăios ne p1.me în gar
dă că tot ceea ce va lllTila
-ar putea să nu fie doar come
dia spumoasă a unei (unor)
antice poveşti de dragoste.
Începutul propriu-zis e totuşi
lent şi se şi joacă "expozitiv'',
prima parte a spectacolului ne
mullumind ca 1itm, în ciuda fap
tului că plastica imaginii sce
nice, cultivând compozitii de
mare rafmatnent crotnatic,
oferă o delectare reală. Contri
buie la aceasta, în egală măsu
ră, costumele a·eate contrastant
de Dobre K6thay Judit şi inge
niosul dispozitiv scenic imagi
nat de Andrei Both, pennitfuld
rapida schimbare a locwilor de
jos, dtiar dacă se va dovedi
uneori mult prea funitativ pen
tJu mişcarea în scenă. Are în
schimb rara calitate de a fi
intrinsec dramatic, de a sugera
continuu conflictualităti virtuale,
cultivând el însuşi o violentă
cromatică lipsită de echivoc. Să
ac�1ugăm imediat că sugestivele
costume ale lui K6thay Judit 
inspirate, atât de linie, cât şi ca
aleg re a materialelor şi dis
JXmere a cul01ii - s1.mt comple
tat nu o dată de măşti de sor
ginte arhaică, poate mai greu
de "localizat", dar nu mai putin
oncludente ca expresivitate.

U

lROILUS ŞI CRESIDA de William Shakespeare • Traducerea În limba maghiară: Szab6
L.orinc •TEAlRUL MAGHIAR DE STAT din QUJ • Data reprezentaţiei: 1 1 februarie
1 998 • Regia: Tompa Gâbor • Decorul: Andrei Both • Costumele: Dobre K6thay Judit
• Muzica: Iosif Herţea • Distribuţia: Bogdăn Zsolt (Prolog, Thersit), Senkâlszky Endre
(Priam), Kardos M. R6bert (Hector), Băcs Mild6s (Paris), Szab6 Jena (Helenus), Dim�ny
Ăron (Troilus), Dim�ny Levente (Deiphobus). Szotyori j6zsef (Margarelon). Salat Lehel
(Aeneas), Szilăgyi-Palk6 Csaba (Antenor), Andrăs L6rănt (Calchas), Csiky Andrăs
(Pandarus), Nagy Dezso (Agamemnon), Dehel Gâbor (Menelau), Hathâzi Andrăs (Ahile),
Jancs6 Mild6s (Aiax), Orbăn Attila (Ulise), Bo�r Ferenc (Nestor), Bandi Andrăs Zsolt
(Diomede), Madarăsz Lorănd (Patroclus), Ilie Ferenc (Alexandru), Panek Kati (Helena),
Tordai Telda (Andromaca), Lăzăr Gabriella (Casandra), Lacz6 Julia (Cresida); În alte roluri:
Posta Ervin, Laczk6 R6bert

Iar muzica de scenă semnată
de Iosif Herţea, care nu se fe
reşte de son01itătile tam-tam
ului, ne atrage atentia că ne aflăm
- poate atunci, ca şi acum ! - într
o lume cvasi-tribală. Iar dacă la
toate acestea adăugăm şi
savoarea dată de un constant
umor regizoral, ce pliveşte deocamdată - cu detaşare
lucrurile, pennitfuldu-şi să le
parodieze cu o ironie fină dar
acidulată, ce alternează cu tuşe
voit caricaturale, căpătăm mă
car o sugestie a "atmosferei"
acestui spectacol, pe care
numai lentoarea îl împiedică a
fi unul excelent, da capo al
fine.
Câtă vreme măml discordiei îl
constituie o femeie aproape la
fel ca 01icare alta, iar cele două
tabere excelează doar plin
infatuarea belicoasă a eroilor,
neangajati încă într-o confnmta-

re directă, lucmrile nici nu me
tită să fie plivite altfel decât "la
rece", stupizenia "conflictua
litătii" traducându-se - cu umor
- până şi în mantiile belige
rantiJor, !acute din acelaşi ma
terial şi în aceleaşi culoli, roşu şi
negm, dispuse însă invers.
O încântătoare Casandra (Lâzar
Gabliella) poate apărea cu arc
şi săgeată, năvalnicul Troilus
(Dimeny ĂFon) nu e departe de
alura l.mui hippy, feciorelnica
dar persuasiva Cresida (I.acz6
JUlia) e doar sumar îmbrăcată,
în vreme ce Elena (Pânek Kati)
descoperă avant la lettre
tifluta topless, răspândind în
juru-i o senzualitate difuză, dar
insidioasă. Fanfaronada lui
Aiax, jucată ceva mai gros de
Jancs6 Mikl6s, e contrabalan
sată de jocul subtil şi catifelat al
lui Csiky Anclrăs, un Pandams
trăit probabil şi prin Olient, căci

ştie - în materie de dragoste -

poate singurul care-şi doreşte

scenic dă la iveală panomi în

nu numai regula, ci şi tehnica

efectiv răzlx>iul şi nu pierde nici

sângerate, violenta se înstăpâ

jocului.

o

neşte asupra minţilor înfierbân

Peceduirea

dragostei

ocazie

ca

să-I

provoace.

dintre Troilus şi Cresida de către

Actorul ştie să-şi mobileze atitu

tate ale oamenilor, iar jocul de

Pandarus e una dintre scenele

dinal fiecare tăcere, iat· replicile

a răzlx>iul devine o glLUnă tragi

antologice ale spectacolului, şi

sale

unei

că, imposibil de ţinut sub con

ele nu sunt puţine. Apatiţia lui

latne de otel nemultumire că-şi

trol . Cutremurătoarea imagine

CaldlaS (Anclrâs L6rănt) pe pi

tisipeşte

cioroange sau catalige va avea

pe cine nu metită.

măcel absmd pare a face racor

vibrează

asemeni

tensionarea

lăLmt1ică

fmală a celor morţi în acest

darul de a sublinia puternica

N-aş vrea să uit a anl.inti com

dul la holocaust, spunându-ne

teatralitate a montării semnate

poziţiile de grup, realizate de

de fapt că ororile răzlx>iului,

de Tompa Galx>r, cu Lm simt al

Tompa Galx>r cu o vădită plă

ponl.it poate din motive la fel

distribuţiei pe care îl au dOat·

cere a plasticităţii imaginii sceni

de

matii regizori.

ce, dar şi cu o vădită plăcere a

existe, dl.iar dacă

L-am lăsat nu întâmplător mai

parodierii solemnităţilor de tot

comod să nu observăm cum

la unnă pe Bogdan Zsolt, de o

înaintează pe nesimţite, încon

necrutătoare încrâncenare înl.

felul, în care se complac în
deobşte indivizii, la adăpostul

potriva tuturor în TI1.ersit, un

grupului.

original purtător de veşti handi

Prea multa hârjoneală erotică,

tragică e o temă de meditaţie
cett contemporană. Iar fmalul

capat fizic, care-şi târăşte o dată

de toate soimile, la care atn

spectacolului

cu piciOat·ele paralizate nu doar

asistat n-a fost totuşi una de

rămânem indiferenţi.

amărăciunea, ci şi veninul. E

bLm augur. Treptat, dispozitivul

stupide,

n-au

încetat

să

ne e mai

jurându-ne. Gluma care devine

ne

interzice

să

Victor Parhon

Nurlta
�
diVortul

1 N u nta l u i" Ei garo l
NUNTA LUI FIGARO de Beaumarchais. În româneşte de 1. Stroescu şi Anda Boldur
•TEATRUL "TOMA CARAGIU" din PLOIEŞTI • Data reprezentaţiei: 1 aprilie 1 998 •
Regia şi ilustraţia muzicală: Lucian Sabados Scenografia: Anca şi Daniel Răduţă
Distribuţia: Ionuţ Antonie (Contele Almaviva), Roxana lvanciu (Contesa), Mihai Coad�
(Figaro), Daniela Moldovan (Suzanne), Lucia Şte�escu (Marceline), Marian Despina
(Antonio), Theodora Cârstoi (Fanchette), Dragoş c:ampan (Cherubin), Alexandru
Pandele (Bartholdo), Ilie Gâlea (Bazile), Daniel Chirea (Don Gusman Brid'oison),
Victor Stănescu (Grippe-Soleil).
•

obţină

participarea

publicului

începe spectacolul ni se induce

exact în punctele în care - ptin
efecte mai mult sau mai puţin

ideea unui joc secLmd: nimic
din ce urmează nu trebuie luat

controlate - povestirea scenică

în serios. Dar ipoteza este spul

dobândeşte o suspectă autono

mie fată de text. În sine nu e

Mihai Coadă şi Daniela Maldavan in Nunta lui Figaro
de Beaumarchais la Ploieşti (regia: Lucian Sabados)

P

asiunea

pent1u

•

berată de jocul actorilor: ei nu
sunt jucăuşi, ci falşi; nu sunt i

blan1.abil faptul că palatul con

maginativi, ci dezordonaţi; ab

telui Almaviva arată cu un apat·

senta stilului (a oricătui stil) este

tament de bloc confort spotit

covârşitoare. Paradoxal, tocmai

(scenografia: Anca şi Daniel Ră

această incongruentă provoacă

secolul

dută). Dar nici regizorul, nici

râsetele şi aplauzele sălii (deo

XVIII francez mărturisită

actorii nu observă inadecvat·ea :

sebit de prietenoasă în seara

de directorul teatrului, în

alaiurile

turneului bucureştean). Şi dacă

alcătuite

din

câteva

acelaşi timp şi regizorul specta

persoane îmbrăcate în ponosite

neîmplinirile spectacolului pot

colului, ar fi trebuit, poate, să fie

costume de epocă sunt menite

fi at1ibuite unei eclipse a meşte

ceva

să sugereze fastul sărbătoresc al

unei nunţi cu multe alte ramifi

şugului, reacţia sălii - aşa entu

supl.Ul.ă şi puterea de a-i face pe
ceilalţi

caţii sentitnentale.

mult despre divotţul dintre pu

obiectului sau subiectului ado

Prin pantomima cu umbre, ilus

blic şi teatru decât orice "hotări

rat Or, spectacolul izbuteşte să

trată abundent muzical, cu care

re" a judecăţii critice.

mai
să

raţională:
înteleagă

să

pre

farmecul

ziastă cum era - spLme mai

M.B.

��_....,c.._,
ro
..,u
nu.
l·caLCU

•

....

P

entru

multă

montarea

lutne,

lui Alexandru

Lungul drum.
al zilei către noapte a fost o
Dabija cu

surpriză

din aceeaşi familie cu

de formă, CUlTI spt.meam la în
ceputul acestor însetnnări, ci se
descoperă sedus de formă abia
după ce s-a pătruns de înţele
suri.

Singurul

"semn" evident

surpriza prcx:lusă în unnă cu

(pentru că, ţesute în fibra

câteva stagiuni de Alexandru

tit.mii scenice, există numeroa

Darie cu

se,

Trei surori la "Bulan

desigur)

al

spectacolului,

dra". Şi t.m regizor, şi celălalt ne

ploaia

învăţaseră cu spectacole în care

nară expresivitate

senmul, vizualul preluau (sau,
dacă vreti, traduceau) în bt.mă

nara

din fmal, are o extraordi
tocmai pen

tru că dă senzatia de a se fi ivit

firesc , pentru că altf'el

nu se

parte încărcătura de �d a cu

putea, chiar din

vântului, spectacole în care pu

acţiunii. Contrar aparenţelor, nu

blicul era

sedus de fonnă şi, pe
acest drum , se apropia de înţe
lesuri. De data aceasta, paruu·

e simplă şi nu e
ceastă

desr
aşurarea

fără riscLui a

fonnulă dasică.

Micile

imprecizii se văd mai bine, mo

LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAPTE de Eugene
O'Neill. Traducerea: Cannen G-oitoru TEATRUL
"NOTTARA" Regia: Alexandru Dabija Scenografia: Irina
Solomon şi Dragoş Buhagiar Distribuţia: Valeria Seciu
(Mary Cavan-Tyrone), Ştefan Sileanu Uames Tyrone), Stelian
Nistor Uames Tyrone jr.), Alexandru Jitea (Edmund Tyrone),
Andreea Mocelaru (Cathleen).
•

•

•

•

măgirea. Valeria Seciu nu o aui-

ză, nu o scuză

-

o simte şi ne-

o istoriseşte. Foarte atent la nu

sul este invers - cel traditional,

mentele de slăbire a suflului

anţe, la t:răsătLuile contradictorii

de fapt, dacă reuşim să stabilim

(ceea ce se întâmplă şi aici) se

a căror a.lătu.rare dă însă, de

cu precizie ce

observă imediat

într-o regie ce

fapt, coerenţa personajului, este

şi ce

se bizuie pe atentia spectatoru

Ştefan Silearlll , al cărui ]an1.es
Tyrone are o pulsatie de adevăr

înseamnă traditie
înseamnă noutate în spec

tacolul de teatru (operatit.me la

lui, nu pe "iuţeala noastră de

care eu, Lma, nu m-aş înuuneta

mână şi

dunmea

remarcabilă. De observat, de a

cu uşurinţă, dar nu despre asta

voastră de seamă". Ar mai fi de

semenea, în ceea ce îl pliveşte,

e vorba). Imaginile SLmt de o

observat că această simplitate în

un foarte exact simţ al

maximă discretie (nu şi simpli
tate, însă rafinamentul şi apro

abordarea textului, lectura

gratie căruia latura "comediant

prierea înlocuind şocul vizual).

imagini

Poate cel

piesa,

,

cel

mai bun

-

mai precis,

mai evident - exemplu în a

nebăgarea

"conotatii" ostentative, fără idei
preconcepute fac ca

şi-n timpul liber" nu îngroaşă
contururile interpretării , ci doar

pe ale personajului - aşa cum

urmă, să sune neaşteptat de

se şi mvenea. Tot simţ al măsu-

proaspăt.

o

timpul

expresivitate

şi

Tocmai
locul

pentru

acţiLmii

că

rii (calitate fOa.Ite importantă),

sunt

dar într-un alt sens, dovedeşte

semnată de Irina Solomon şi

scrupulos indicate, tocmai pen

şi

Dragoş Buhagiar. Există în de

tru că nu există nici un fel de

ştie - şi o lasă

coruri şi

agresivitate a actualiz.ări.i ,

chiar în costume un ta

per

lent special de a despica ftrul în

sonajele şi trăirile lor ne devin

patru, de a

foarte apropiate.

nara cu lux de amă

nunte (destine, istoria Lmei soci

măsurii,

scrisă cu multe decenii în

cest sens îl ofer.l scenografia de
remarcabilă

fără

tânăra Andreea Măcelaru; ea
inima - să treacă
doar prin scenă, nu mai mult,

până când personajul ei are "în
mcx:l legitim" un moment pe

În interpretarea Valeriei Seciu

care acttiţa îl fructifică foarte bi-

îndeaproape, de

ne. Încă şovăielnic, în anlllllite

etăti, nu doar a unei familii) , lă

ne priveşte

sând totuşi,

pildă,

drama lui Ma�y Tyrone, şi

momente, foarte convingător în

mentul unei ex:tretne concizii;

asta nu pentru că drogLuile în

altele - Alexandru Jitea. După

poate pentru că nimic nu e de

cep să existe ca problemă şi

prisos. Aceeaşi cromatică unita

pentru noi. Acestei căi de adu

paradoxal,

senti

ce în ultima vreme ne făcuse

să-I a·edem cantonat în stilul "o

ră, aparent nepretentioasă, deşi

cere la zi, prea la îndemână

cheadă şi

compusă

pentru a avea cu adevărat forţă

vizibile nuanţe, aceeaşi senzatie

de impact, actriţa îi preferă scor

Nistor qe-a oferit plăcuta surpri-

de relatare fluentă - fluenţă ob

menirea în adânml suferinţei.

expresie bazate pe cercetarea

p.nută

DrogLui sau altceva, nu

din nenlllnărate, in

însă fireşte, prin pauze,
schimbări
,

mai e

apropot.ui",

Stelian

ză de a reveni la mijloace de
personajului, pe figurarea per

jouui de intensitate,

important punctul de pornire

şi reluări de ton -, aceeaşi apa

(dacă acesta va fi

fiind, cu ade

sonalităp.i şi nu a tiuuilor lui. De

această dată ne propune o con

din urmă, de sfâ

neori încă se zăreşte "schela",

rentă neimplicare în curgerea

vărat, punctul de pornire O; e

povestirii SLmt liniile de forţă ale

vorba, în cele

strucţie solidă şi,

chiar dacă u

montării . Publicului nu i se "re

şierea

velează" spectaculos sensurile

spaime, de inadecvarea visului

sul reprezentatiilor nuanta de

piesei, ci este condus cu discre

tie să le afle singur. El nu se a

la viaţă şi a vietii la vis, de co

crispare (nici gravă, nici perma

existenţa buuuiei u1 frustrarea,

nentă) va dispărea.

propie de înţelesuri

a iubirii cu

sedus ftind

interioară

prcx:lusă

de

exasperarea şi deza-

este de presupus că pe parcur-

Cristina Dumitrescu

�
tr
I Re� � �
Un monta• de

înseşi. Caractetizate de studioşi
drept expresie a confi..tziei şi
disperătii petioadei inter-revo

luţionare din Rusia (anii 1905-

1917, când ele au şi fost, de alt

fel, saise), textele dramatice ale

REQUIEM de Leonid Andreev. Traducerea: CC Buricea-Miinarcic TEATRUL
"ANDREI MUREŞANU" din SFĂNTU GHEORGHE Data reprezentaţiei: 20 februarie
1 998 Regia şi scenografia: Horaţiu Mihaiu Concepţia muzicală: Virgil Mihaiu
Consultant mişcare scenică: Valentina Cazacu Distribuţia: lna Andriucă (Luminăţia sa),
Tudor Smoleanu (Directorul), Adrian Ancuţa (Regizorul), Sergiu Aliuş (Scenograful),
Cristian Drngan (Mirele, Dirijorul, Amantul), Rozalia Duma (Mireasa), Nelu Roman (Omul
vesel, Soţul), Nicolae Ion Croitoru (Regele erou), Valentina Cazacu (Oarba, Mama),
Tiberiu Tudoran (Profetul), Duţa Guruianu (Femeia cu eşarfă roşie, Doctoriţa), Ioana
Gajdo/Mona Codreanu (Femeia ucisă), Mirela Bucur, Roxana Comşa (Dansatoarele,
Asistentele), Ileana Surdu (Actriţa insistentă), Eugen Cazacu (Omul cu radioul).
•

lui Andreev, realiste sau sim

•

•

•

boliste,

•

răspund

poate,

plin

scepticismul lor întunecat, unei

•

stăti de spirit contemporane.

Mai puţin, cred, această ultimă

piesă,

un

"recviem"

pentru

teatrul epocii, resimtit de autor
ca îna-emenit în formule golite

de sens, mort ca şi spectatorii

de lemn care îl populează.
De altminteti, conflictul mini
mal i-a lăsat lui Horaţiu Mihaiu

un spaţiu de manevră conside

rabil, pe care regizorul îl umple
cu ceea ce Eisenstein numea
"montaj de atractii": numere de
iluzionism şi pantomirnă, dans
şi dovnerie; ba chiar şi cu şarje
parodice amicale la adresa t.mor
"sacerdoţi" intangibili ai specta
colului

autohton

Frumos

compus

plastic şi
"eseurilor

(Purcărete).
sub

rapott

cinetic (pe urma
vizuale"
ale lui

Mihaiu), spectacolul e ceva mai
fragil în ptivinta actoriei; dacă

evoluţiile colective sunt rară de

D

upă o hmgă perioadă
(cuprinzând atât anii de
dinainte de '89, cât şi cei

"boom " pe scenele noastre în
actuala stagiune. Dincolo de

reproş, contribuţiile individuale
etalează t.m stil de joc indecis ,
ezitant. Oticum , montarea e

forma

care o

ideală

la

teatm-atelier ce se dest�ară în

epidernică

de după) când a fost frecven

îrnbracă

tată doar sporadic de regizorii

descopetirea

români, dramaturgia lui Leonid
Andreev cunoaşte un adevărat

în

pe

genere

noi

"noutăţilor'' mai
vechi oti mai proaspete, expli
caţia

stă,

desigur,

în

pentm

Festivalul

de

urbe.

Alice Georgescu

piesele

care cenzura era deja stăpână
supremă peste a·eaţia artistică
de otişice fel ! Totuşi, Nikolai

Erdman avusese şansa tetibilă

SINUCIGAŞUL de Nikolai Erdman. Traducerea: Zeno Fodor, Ion Gheorgh� TEATRUL
"RADU STANCA" din SIBIU Data reprezentaţiei: 2 1 februarie 1 998 Regia: Ioan Bordeianu
Scenografia: Dorin Bordeianu Distribuţia: Mihai Bica (Semion Semionovici Poţiekalnikov),
Rodica MMgMit (Maria Poţiekalnikova), Dana Taloş (Serafima llinicina), Nae Roca-Acileni
(Aiexandr Petrovici Kalasuşkin), Dana L.ăzărescu-Popa (Margarita lvanovna Peresvetova), Cătălin
Neghină (Aristark Dominikovici Goloşciapov), Mihai Coman (Egor Timofeevici), Ion Buleandră
(Nikifor Arsentievici Pugaciov), Georg Potzolli (Yiktor Viktorovici), Avram Besoiu (Părintele
Elpidie), Ioana Blaga (Kieopatra Maximovna), Geraldina Basarab (Raissa Filipovna), Gabriela Neagu
(Zinka Pas d'Espagne, Modista), Viorel Raţă (Un tânăr surdo-mut), Ovidiu Moţ Viorel Raţă (Doi

de a deveni autor

•

•

•

Meyerhold

•

la

Se

vedea

de

pe

att.mci

în

tânăml dran1at1.ug un vredrtic
t.mT1aş al lui Gogol şi Suhovo
Kobîlin. Într-adevăr,

şul,

Sinuciga

ca şi celelalte scrieri ale

sale, are toate datele unei satire

ncepută în 1928 şi finalizată

scenei decât târziu, peste vreo

în 1930, piesa

cincizeci

�

montase,

vimlente la adresa moravurilor

Sinucigaşul

n-a avut parte de luminile

•

îi

�oscova, �

chelneri, Doi diaconi, Doi tipi suspecţi, Doi ciocli).

Al

de renume

la nici 23 de ani, în 1925, când

• ·.

28

de

ani .

Nimic

neobişnuit pentru o Rusie în

unei societăţi compte până în
străfunduti,
propovăduieşte

dar
cu

care
patos

�

cronica

adevăruri absolute. În plus, este

valenţele

"tembelă",

dar cu suflet ales,

căpn.Işită cu întelesmi profund

tragice.

devotată

şi

Într-un prezent lipsit de auten

pretează partitura

meneşti care, mai degrabă, ne
dor decât ne fac să

râdem.

ticitate, în

unei

ciudate

farse

care cu totu ne lăsăm

credulă,

inter

cu multă sen
sibilitate, atentă permanent la

Piesa nu are eroi, personajele

mai mult sau mai puţin mani

fiecare

sale se află sub zodia grotescu

pulaţi,

întrupează o bătrână şireată cât

lui, a unui aberant nonsens. Un

posibilitatea de a opta dtiar în

cuprinde, atinsă de o stranie

om care nu poate lua pentru

clipa în

senilitate

unor false deziderate impuse

care decide să se sinu
cidă. O mână de "reprezen
tanti" ai urbei în care locuieşteîi
vor cere, la modul cel mai stu

Acileni

de o falsă istorie, se transformă

pid, să se omoare în

Lăzărescu-Popa

într-o

unor "idealuri", arLmcându-1 de

creează

fapt

întâmplării

simpatic până în momentul în

într-o existentă haotică, bânn.tită

care ajLmge să-şi apere propliile

sine nici măcar hotărirea de a se
sinucide, trebuind să se supună

fiintă

secătuită.

1 >zvăluie,

lenţială

golită

de

Angoasa

eu,

mortii

însă , strucn.rra ex:is

cea

mai

profundă ,

de

Poţiekalnikov

pe

antieroul

evenimente

pierde

nmnele

coşmareşti.

nuantă.

Dana

Taloş

care dispare ca prin

fam1ec îndată ce luaurile se
complică.

CupiLil

Nae

(Kalasuşkin)
un

şi

Floca
Dana

(Peresvetova)

personaj

bicefal

interese. Toti ceilalţi au aparitii

în

Nmnai că ton.Il plinde viată într

nu lipsite de haz,

<tcest fel, unul dintre cele mai

o notă ironică, astfel încât până

Decorul şi costl.mlele semna te

dra

şi prezenta la propti.ile funeralii

de Dorin Bordeianu ne poartă

devine o bagatelă.

către un realism deconcertant;

Povekalnikov
dw-abile

devenind,

personaje

ale

rnan.ugiei universale contempo
rane.

1 estinul tragic al unui individ

Mihai Bica, în Potiekalnikov,
conferă rolului un firesc aprute,

un

singur

dtiar pitoreşti.

element

iese

din

matcă: patul soţilor Potiekalni

oarecare într-Lm text de facn.u'ă

mizând pe lan.u-a tragică a per

kov, extrem de important în

comică nu i-a scăpat regizorului

sonajului. Hazul se naşte nu din

economia spectacolulw, stă în

Ioan

exagerări

Bordeianu.

La

Teatrul

din

picioare, astfel încât să putem

lui

simplitatea cu care SLmt rostite

vedea chipurile şi fiecare gest al

de la asemenea conotatii.

dillcil peliplu scenic de două

" Radu

Stanca",

piesa

Erdman a prins chip pomindu-

1->C

la nu distruge în nici Lm fel

hazul dialogului, îi dă numai o
făcând

replicile.

carican.U'ale,

ci

Este însoţit în acest

acuite talentate, care fac dovada
unei bLme înţelegeli a
textLilui,

literei

dar şi a viziunii regizo

rale. Rodica Mărgărit, sotia

cam

protagoniştilor.

În ton.Il, Siriudgaşul sibian, fără a
constitui Lm "eveniment" , face
parte din acel gen de spectacole
despre care ne arrtintim cu

plăcere.

,,Hărtu
iala seXLJală''
" �
·
·
�
1 n �r �e a. 1

��cronj�c·

�i

interioare folosite în "tablourile"
lor, de scenă sau de şevalet (de

lNCERCAREA de Marivaux. Traducerea: Romulus Vulpescu TEATRUL "SICĂ
ALEXANDRESCU" din BRAŞOV Data reprezentaţiei: 9 februarie 1 998 Regia şi ilus
traţia muzicală: Alexandru Colpacci Decorul: Mihai Mădescu Costumele: Luana
Drngoescu Mişcarea scenică: Raluca lanegic Distribuţia: Luminiţa Bliinaru (Doamna
Argant), Mara Nicolescu (Angelica), Nadiana Săl�ean/Bianca Zurovski (Liseta), Dan
Cogălniceanu /Andrei Ralea (Lucidor), George Custură/Silviu Oltean (Frontello), Marius
Cordoş Uupân Darac).
•

•

•

•

•

e oare putea determina,
la sfârşit de "secol al vite
zei", alegerea Lmei piese
din "epoca luminilor'', care nu a
mai fost montată în România,
Lm text de Marivaux, ''vetitabil
poet al manierismului" (Sainte
Beuve), gen ce cultivă prin
excelentă stilul analizei minuţi
oase şi al tempotiz.ării acţiunii,
rafmamentul psihologic disimu
lat într-un cucetitor joc galant ?
S-ar putea ca tocmai acesta să fi
fost considerentul care l-a hotă
rit pe Alexandru Colpacci să
monteze la Braşov, simultan, o
piesă bulevardieră modernă şi
acest text de 258 de ani (Încer
carea datează din 1740, fără să
fie datată).
Când "hărţuiala sexuală" a de
venit, din subiect de cinema,
ştire 1:V de interes mondial,
preocupându-i nu doar pe po
liticieni, ci şi pe pediatti, este
palpitantă o întoarcere înapoi,
la metodele complexe de a pu
ne dragostea la încercare printr
un alt tip de hărţuire.
În ciuda tuturor aparenţelor,
inttiga are Lm substrat foarte
actual, căci stratagema acestui
"anatomist al inimilor gânditoa
re" ce a trăit acum două veacwi
şi mai bine include elemente
ale economiei de piată. Prota
gonistul - un june aristocrat se-ndrăgosteşte, dar doreşte
înainte de otice să afle de ce
natură este interesul pe care-1
trezeşte alesei sale, de condiţie
socială inferioară. "Încercarea"
constă în a-i scoate domnişoa
rei în cale pretendenţi cărora le
oferă câte o dotă grasă, el
urmărind cu atenţie reacţia fe
tei, pentru a se convinge de ca
litatea sentimentelor şi de men-

C

�

30

•

•

talitatea ei. Cei aleşi să-1 ajute în
acest experiment destul de
crud, tipic pentru "metafiZicia
nul" Marivaux (cum cu ironie îl
cataloga Voltaire), sunt doi inşi
atinşi de morbul parvenirii : un
fermier oarecare şi propriul
valet al cavalemlui, dat drept
nobil avut. Faimosul OJari
vaudage este înfăţişat de astă
dată mai mult prin caricatura sa,
manierele elegante fiind doar
simulate şi nu asimilate. De
unde şi hazul întregii între
implicit
ptinderi,
al
reprezentaţiei. O montate "de
studio", în care regizoml (sem
natar şi al unei ilustraţii muzi
cale cu vittuţi postmoderniste
de "contemporaneizare" a mo
ralei) şi-a luat aliaţi cuplul sce
nografic Luana Drăgoescu
Mihai Mădescu şi pe coregrafa
Raluca Ianegic. Într-Lm perime
tru extrem de redus şi prin
câteva oglinzi false s-a reuşit
crearea unei ambiante cu fortă
picturală de evocare a epocii şi
cu potenţialităţi funcţionale ne
aşteptate. Dalele în tablă de şah
ale podelei, amintind de interi
oarele renascentiste, ca şi colo
nadele din fundal, servesc alter
nativ drept salon ori budoar,
p1in care se învârt cu graţie au
tentică sau grotescă personajele
inspirat individualizate p1in cos
tum.
În
interpretarea
lui
Dan
Cogălniceanu , Lucidor se pre
zintă după cum şi numele i-o
cere: impecabil sub aspect ves
timentar, dar şi temperamental,
asemănarea
cu
trădând
"Indiferentul" imoralizat de
Watteau, cel căruia Marivaux îi
este adesea asociat, datorită ga
mei calde de culori şi iluminării

unde şi "citarea" acestui obiect
ca element în decor); tânăr e
nigmatic, melancolic dar şi ce
rebral, controlându-şi trăiJile cu
aceeaşi rigoare cu care-şi con
suită informatiile despre ceilalţi,
perfect pregătit pentru "capri
ciu!" certitudinii pe care doreşte
să o obţină neapărat. Îi tine
piept printr-o inimă înflăcărată,
de "scorpie" ce se vrea cât mai
grabnic "îrnblânzită", Mara Ni
colescu , fermecătoare Angelica
ce intuieşte repede subterfugiile
partenerului şi reuşeşte să-i dea
planurile peste cap, uzând de
trucurile feminităţii, stăpânind
tactica echivocului surptinzător
de bine pentru lipsa de expe
Iientă pe care o presupLme
vârsta acttiţei. LLUniniţa Blănaru,
cu avantajul carierei, compune
uşor rolul Doamnei Argant,
exact după cum datele perso
najului o impun: o "preţioasă
de provincie" (deşi nu Moliere,
ci Racine îi e mai apropiat lui
Marivaux !). Ca în orice altă in
ttigă de acest tip, subreta se re
marcă şi aici prin perspicacitate,
Nadiana Sălăgean conttibuind
cu Liseta ei la renurnele de "vir
tual precursor al mişcării femi
niste" de care beneficiază saiitorul.
Dar maximum de aplauze a
revenit - evident - negativilor,
ce respectă întocmai codul ne
scris al commediei dell'arte, că
reia dramaturgul i-a rămas fidel
nu doar în perioada când a co
laborat exdusiv cu "Nouveau
Theâtre Italien". Marius Cordoş
1-a individualizat pe Jupân
Darac printr-un jovial grobia
nism. George Custură, pentru
Frontello, şi-a elaborat pe
canavaua tradiţională a valetu
lui o sofisticată evoluţie, cu
meandre mentale şi volute ges
tuale care-i trădează eroului
vechi ambiţii şi năraVLUi de tti
şor lipsit de scrupule. Un perso
naj a cărui actualitate trebuie
"citită" şi în stare "nudă", dinco
lo de accesoriile "de epocă",
dincolo de orice alte ipotetice
Irina Coroiu
travestiuri .

O

comedie

a

cuplului

Keith Waterhouse-Willis
Hali, celebru pentru sce

nariul

de

fiJm

(mai

celebru

Billy

d cât ei) şi apoi piesa
mincinosul,

ambele

extrase

din ror:nanul omonim al celui
dintâi. O comedie ele situaţii - i-aş

7ice pur şi simplu farsă, dacă n
ar

conţine

şi

elemente

de

omedie de caracter şi chiar de
comedie

de

superioare,

moravuri,
după

specii

cum

am

învăţat cu totu la şcoală -, foarte
bine saisă, placând "mecani

cul"

unor

qui-pro-quo-uri

în

lant pe "viul" unei împrejurări
vechi de când lumea: bărbatul
care

îşi

înşală nevasta. Hazul

aproape aut01nat, la care inte
lect:ul are o cotă mică de partic

ipare,

se combină cu umorul

nglezesc inimitabil, la care Lm

pirit: cât de cât cultivat nu
poate să nu reaqioneze. Din
păcate,
Pit:tiş

traducerea

ratează

lui Flotian

întrucâtva

din urmă element,

BLACK & WHITE, după piesa Vl/ho's Vl/ho de Keith Watemouse şi Willis Hali. Traducerea şi

acest

adaptarea: Rorian Pittiş • TEATRUL " BULANDRA" • Data reprezentaţiei: 23 ianuarie 1 998 •
Regia şi ilustraţia muzicală: Rorian Pittiş • Scenografia: Nina Brumuşill!. • Distribuţia: Mihai

iar regia sa,

cam pe toate celelalte. În loc să

se

desfăşoare

într-un

Constantin (Timothy Black), Ştefan Bl!.nicl!. jr. (Bemard White), Daniela Nane (Helen Brown),
Manuela Gucur Uoanna).

ritm

îndrăcit, montarea trenează, se

mişcă

aceea

greu şi fără vioiciLme (ele
şi durează peste trei ore O.

l.ăsap, parcă, să se descurce

cum or şti, act01ii asta şi fac;

izbuteşte să se impună atenpei

doar

Manuela

Ciucur,

într-o

compozitie

corruca

(dublă),

nuanţată până în detaliu. Între
barea dacă acest text este sau
nu demn de ambitiile Teatrului
"Bulandra"

poate

J

Cartiere

este

binecunoscut ca scenarist,
ftind

sa

să dea naturalete şi

dinamism textelor altora, să le

altele,

împăneze cu dialoguri vii, să le

la ecranizarea

facă, într-un cuvânt, comestibile

notorie,

participarea

obişnuit

între

romanului "Numele trandaftru
lui". În această calitate, el este

pentru o industtie declarată a fi

a

divertismentului.

tacolul este sau

Ca

dra-

nu

astfel se

închide cu Lm nu, ca un1otul
englezesc, sec .

rămâne

TERASA de jean-Oaude Carriere. Traducerea: Paola Bentz-Fauci •TEATRUL
"SICĂ ALEXANDRESCU' din BRAŞOV • Data reprezentaţiei: 1 4 februarie 1 998 •
Regia: Alexandru Colpacci • Decorul: Mihai Miklescu • Costumele: Luana Drngoes
cu • Ilustraţia muzicală: Delia Şerban • Mişcarea scenidl.: Raluca lanegic •
Distribuţia: Mircea Andreescu (Domnul Astruc), Gabriela Butuc (Madeleine), Radu
Negoescu (Maurice), Paula Ionescu (Femeia de la agenţie), Mihai Giuriţan (Etienne),
Virginia ltta Marcu (Generăleasa), Gabriel Sl!.ndulescu (Generalul).
ean-Claude

deschisă; întrebarea dacă spec

Alice Georgescu

maturg, Caniere nu-şi sdlirn.bă
deloc strategia. El porneşte, în

Terasei,

cazul

de la un tip de

piesă ajuns în vogă prin operele

lui Beckett, Ionescu , Adamov

etc.

şi-1

pastişează

racându-1

mai

seducător

pentru

inteligent,

accesibil,
un

mai

public

nepretenpos şi realizând astfel,
în fond,
teatt·ului

o variarltă
absurd.

kitsch

a

Pretextul

aqiunii este subtire. Maeleleine îşi

anLmtă sotul ele decizia de a-l
părăsi

şi

aşteaptă,

în

timpul
31
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întregului spectacol, să fie luată
de

lm

amant

•

care-şi întârzie

vorbesc

sosirea. Apartamentul va trebui
cedat, astfel încât Femeia de la

din

şi,

·

posibili clienţi, cu toţii fascinaţi
·

pentru a mai atrage atenţia că

tativele se repetă însă mecanic.

timpul trece în zadar; IJG1trânul

Autorul nu prea ştie

Astruc,

să-şi

machiajul

diavolul

încheie piesa, astfel încât recm- . conduce jocul

banal de a refuza,
din principiu, să tragă conduzii.
În realitate, el a gândit o situaţie

ge la artificiul

scenică în care se aglomerează

lm

făcând

din

tnai vine

toate

acestea

etc., :

lU1

cocktail pe care ezită el însuşi
să-1 înghită. Vutuozitatea auto
rului se vădeşte

însă

în privinţa

stăpânirii dialogmilor, artă învă

din

experienţa de scenarist

Există momente în care toate

32

ţionată

şi

cu

impostor

Maurice

sentimentaloid pe note

m

emoţionantă.

Radu

Marcu domină scena cu puter
nica ei personalitate.
Deseori, o producţie epigonică

apasă

blue,

o comprimare lentă a decoru-

se

totuşi,

poate

dovedi

mai

gătoare, mai seducătoare
decât opera
·

lui, ca pentru a sugera că spec
tacolul se apropie,

şi

Negoesa1 intuieşte bine stilul

mălit de poliţie; Femeia de la
agenţie

său. Paula Ionescu a fost emo

care : dramatic din care această piesă
se revendică, iar Virginia Itta

iar GenerallLl se tot arlUlcă de

afectivă a o

·

fără nici lm scop,

pe terasă. Regizorul imaginează

mului modem, aşteptarea sal- .

�

precar

ţinuta

absurd:

vaton..L lui care nu

ţată

se dovedeşte

şi

demodată a incomuni

cabilităţii, inh.ibarea

camaţie unor fan

.

comică: nimeni nu moare , ten

teatrului

măsură,

narea meşteşugărească se deru- : de vedetă provincială pentru a
sublinia impostura personajului
lează în gol. Madeleine îşi

sd1in1bă

poncifurile

mită

•

d1eagă un dialog generalizat de : toşe .i.nconsistente. Mircea An
dreesaJ are aplomb şi foloseşte
mare subtilitate, creator de at
conştient şi Cll pricepere tiaui
mosferă poetică. Dar îndemâ-

Dar saltul se rezolvă în cheie

drama

dăru

ire, reuşind să dea, într-o anu

·

de teresa spectaculoasă, care-i

aun

Actorii joacă expresiv, Cll

·

observaţiile

punctuale ale fiecăruia, se în-

agenţie introduce tot felul de

tentează să facă saltul în abis.

personajele slUlt în scenă, toţi

chiar,

de la care por

neşte. Ceea ce este aspru, colţ;t.l

ros, dm în textul 01iginar devi
ne

de

atră

neted,

şlefuit,

îmblânzit.

Carriere ne oferă teatrul absmd

sfârşit.

reliefat • în ambalaj comercial, aşa cum
momentele constitutive ale pie- • n1uzica uşoară ne oferă versiu
ni dansante după "Ave Maria"
sei cu minuţie de orfevru , fără a

Alexandru

Colpacci

a

reuşi însă - textul oticum nu i-ar : sau după "Addio del passato".

fi pell1is-o - să le ordoneze
într-o

construcţie

coerentă.

·

Adrian Mihalache

Despre spectacolele lui Silviu Purcărete nu
se poate spune în două cuvinte decât .. tre
buie văzute!". Acelaşi imperativ, în cazul
recentei premiere de la Teatrul Naţional
din Craiova,

Orestia.

Seara în care se joacă fără
piesă textul aparţine unui dramaturg -

În

Pirandello - azi considerat clasic, dar acum 67 decenii un avangardist şi un iconoclast La
Odeon, regizorul Alexa Visarion ne pofteşte
la un han situat pe drumul care duce de la
revoluţie la mumificare. Fiecare vine cu ce
are şi pleacă cu ce poate.
:

:

"··································································

Canaliile d e Adina Zeev, în regia l u i Adrian Lupu, reia
motive din celebra piesă Volpone de Ben Jonson, concen
trându-le într-un scenariu de un comic crâncen despre un
viciu vechi de cind lumea şi mereu actual: lăcomia (Teatrul
,,S1că Alexandrescu" din Braşov).
" Cel mai trist lucru într-un spectacol de
comedie se petrece când răsună hohote

de râs groase şi artificiale, în timp ce în
sală se tace şi se oftează. La

Pălăria de

la Comedie se râde în sală. S-a râs şi la
premieră, când ştiut este cât de acri sunt
cronicarii (şi cronicăresele) de teatru. Un
spectacol popular şi rafinat în acelaşi timp .

•.......... .................................................

Cât de prezentă este pe scenele
noastre dramaturgia lui Gogol o
Publicul a aplaudat cu frenezie

demonstrează faptul că se joacă

Gaiţele la Teatrul

simultan, la Teatrul "Nottara" şi la

Căsătoria,

Naţ1onal din Craiova, într-un vibrant ataşament faţă

Studioul " Casandra"
o
încântătoare comedie în dulcele stil

de trupă şi faţă de nemurîtorul specific local.

clasic. Întrucât premiera oficială de la
"Nottara" va avea loc după închiderea
ediţiei, fotografia reprezintă o scenă
Premiera p e ţară

Chinezii de

Michael Frayn (autorul comediei de

succes Scandal in Culise) este pusă în

din spectacolul savuros şi dinamic de
la .. Casandra", al clasei prof. Dem
Rădulescu şi asist. univ. George lvaşcu.

scenă la Teatrul "Sică Alexandrescu" din
Braşov de regizorul debutant Valeriu
Andriuţă cu două distribuţii paralele.
.................................................... ........•
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teleteatru
a patruzeci de ani de

L

retină în clipa descântată când

somn".

la debut, Fănuş Neagu

ieşim

revine în actualitatea

(de cinema !) Adrian Drăguşin

sine "Camil Petrescu a văzut i

are câteva încercăti izbutite de

deea, Ramiţki aude 1niresme"

"virare ftlmică". De exemplu, în

îşi are în Horaţiu Mălăele inter

literară - pe care, de
1 , n-a părăsit-o ni

ohunul "O cora-

ciodată

pregenericul

..

eem", al cărui titlu

bie spre

din

Operatoml

un

pretul ideal, care conferă frres

pseudo-eden grotesc şi ondLtla

cul nonnalităţii, dar şi farmecul

care

panoramând

ţigancă". Cel care spLme despre

poate servi de parafrază (elat fi

toriu,

imperfect

inteligenţei oricărei tirade rostite

ind stop-cadrul fmal) la cronica

procesat,

distorsionând

de acest personaj. Ovidiu Nicu

teleplay-ului realizat de Teatrul

dizgraţios ftZionomiile. Cu ani

lescu face bine dovada capaci

Naţional de Televiziw1e după

în urmă, TeaU<.u "Maiia Filotti"

tăţii sale "nebuneşti" de a con

romanul din 1976, versiunea re

din Brăila a găzduit o încercare

vinge prin "nechezatul" juveni

văzută: Fn.unoşii nebwu ai
marilor oraşe. O tentativă

scriitorului

an de ocazie. Din vechea socie

nând muzica prezentului tele

tate pare a face p31te doar per

tat însă doar prima parte a indi

�·� 'lilli;uan.tă de la fantasticul
la pitorescul bizar al

caţiilor în care saiitorLu vorbeş
te de

brăilean,

lului fotbalist dinamovist, miliţi

cestui roman în musical. Sem
play, Dan Constantin a respec

tin Dicu, care trece

prozei

e

reuşită de metan1oifoZai·e a a

hazardată, încă una, a regizoru
lui

însă

"cântec

lăutăresc alter

sonajul profesorului jucat de I
on Pavlescu , călăuză spre Casa
Violator, aducând în prim-plan
amintirea eroilor lui Mateiu Ca

ignorând simultan şi ceea ce-l

nând cu măsuri de vals, fox şi

ragiale, la care se rapo1tează în

refuză

rock", căci nici colajul de ver

subsidiar acest roman şi care a

teanului,

şi

ceea

ce-l

recomandă filmului. Constantin

suri aparţinând lui Lucian Bla

ga, Nichita Stănescu , Magcla I

pare destul de incert configura

Dicu n-a fost în mod special
preocupat să facă să transpară

sanos, Miron Radu Paraschives

sibilă

pe

ecran

sinestezii

acele

ce

faimoase

o po

cu şi Theodor Pâcă nu atinge

pot1ile

partea a doua a propoziţiei în

spre cinema celui care s-a exer-

care se arată că această "melo-

O

deschid

tă pe

camione

spre

trecut

die" ar fi o "aimeală iritantă, bo

sat în nu puţine scenarii , deşi
un ftlm n-a

reuşit până

cete şi bufonadă de circ de pro

vincie şi jale falsă". Tocmai a

să-i egaleze cărţile. Astfel

cest dram de nebunie lipseşte,

din prima pagină, sub inci
telespectatorului

văduvindu-i de substantă pe e

doar simplul gest me

roii lăsaţi pradă dOai- frusteţii

din unnătorul citat sem

textului, de care se apără fieca

privirii

..nt·•...-,· �'" pentru maniera sa de � re cum poate.

SQI�>tie - cinematografică, s-ar
spune: "Luă o pară din

!

Maia Morgen

asumă

partial

potenţiaVvirtual

al

dizeUrLliui

stem, cu distincţia care-i înnobi

bântuit nu doar de buimaca

lează orice apariţie, inclusiv a

cest personaj al Astei Dragomi

mahmmeală, ci şi de nostalgii

fiil�ceră şi muşcă din ea lacom.
gwii lui se aprinse, cu

rescu, actrita care-i obsedează

Tudor Fluture, fostul coleg de

cu vânt subţire şi cu

pe cei trei crai de ... curtc:a nouă:
"Pennu ei, Asta Dragomirescu

ştiut să speutleze ceva din por

� •..,..�� �·

o livadă din Argeş. Ful

ge�pr şi nwnai la extremitatea

Ioan ChelaiU în

profesorat rural al lui Ramiţki, a

nu-i decât o căldare de foliculi
nă". Este afirmaţia protagonistu

tretul personajului literar: "cap

zări spre fundul li
fântână veche şi pe mar-

lui înnebunit de eroina care, la

ceafă de alt câine, înşmubat pe

rândul ei, se delimitează de reg

un trup mic, devorat de excese

pleava cărnii mele !". Spre deo

anii copilăriei", şi anwne dina

o fată cu sânii goi, pro

de dragoste. Treaz şi

ar fi reţinut imag
fata ar fi căpătat
contur,

avea

tentate

de a aduce cu

fata

melancolice.

spre
luetele de

o

dex

nul masculin: "Tu şi El sunteţi

de câine,

ras ,

biciuit şi muşcat în

sau de o foame insuportabilă în

sebire de voluptuoasa Zaraza,

mismLtl volubil care face posibi

care a găsit în Daniela Nane o

lă secvenţa vânătorii de câini,

entuziastă interpretă ce se con

excesiv

formează

primei părţi.

caracterizării

succinte

a prozatorului: "tenul, camaţia,

dilatată

în

economia

Irina Coroiu

�

dja!og
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R:

viaţa piesei fixează la un moment dat
nucleele plastice ale decorului. Dar pen

R:

tru noi, scenografii. e mult mai puţin

spectacol de televiziune ?

primele reprezentatii ale spectacolulw

Ati lucrat vreodată scenografia unui

important ce semnifică sau cât de exact e

I.S.:

Lungul drum al zilei către noapte. Întot

realizat un efect Curgerea apei putea fi

eşuat. Mă întorc însă la întrebarea ante

deauna aveti atâtea

când se

obţinută în multe moduri, dar am căutat

rioară. Am avut şansa să lucrăm cu regi

lansează un spectacol a cărui scenografie o

acel anume fel care să aibă expresivitate

zori mari - Cătălina Buzoianu, de exem

semnati ?

maximă.

Irina Solomon:

emotii

Ne raportăm la

De exemplu,

la început apa

curgea din nişte butoaie şi venea prea

Nu. A existat o tentativă, dar a

plu,

acum

sperăm

să colaborăm

cu

Tompa Gabor. Ne-am înţeles întotdeau

public la fel ca şi actorii. Avem emoţi i

multă o dată, se revărsa. Munca unui

na bine şi am căutat să slujim regizoru l, nu

gândindu-ne dacă funcţionează ceea ce

scenograf stă şi în fineţea cu care îşi imagi

să ne impunem un punct de vedere.

facem noi. De pildă, în această ultimă

nează un anumit lucru. Publicul înţelege

R:

montare există la sfârşit un efect special:

foarte mu lte dacă un efect e bine realizat

regizor, se poate vorbi de un stil al

apa se prelinge pe pereţi - şr e foarte

Mira ul scenei este legat de anmonia celor

scenografiilor pe care le-ati creat ?

important să curgă într-un anume fel, într

mai mici detalii.

j

Raportându-vă mereu la viziunea unui

I.S.:

Cred că doar un spectator poate

un anume ritm. Resimţim emoţii, ca să le

R:

Armonie sortită totuşi să eşueze in nu

observa dacă există sau nu un stil al nos

spun aşa. tehnice.

puţine disonante. in drumul de la proiecte,

tru. Când eşti preocupat de un gând, de

R:

Imaginea de final iradiază o mare

bogătie de sensuri. Cum ati ajuns la ea

1.5.:

•

aproape c a un reper afectiv.

Întâlnirea noastră a fost amânată un

timp, fiindcă in a�este zile de inceput de
martie au avut loc la Teatrul "Nottara"

7

Ideea îi aparţine în mare parte

regizorului Alexandru Dabija. Mie mi se
pare că e ca un fel de apocalipsă.

Dragoş· 8uhagiar:

vorbind

în general,

despre- munca de creaţie a

scenografi lor împreună cu regizorul,

cred

imagini, nu te interesează prea mult să îţi

de la desene, la realizarea scenică.

0.8.:

Acesta e marele risc: o idee, o

exersezi semnătura, să te fixezi în câteva

imagine poate fi stricată din punct de

teme

vedere tehnic.

funcţiona ca nişte adevărate capcane. Te

R:

Cum simtiti relatia cu regizorul ? Ca pe

o dependentă apăsătoare uneori ?

care,

la

un

moment dat,

pot

gândeşti să realizezi ceea ce ţi-ai propus.
Poate în colaborarea cu Sandu să existe

Este o dependenţă, dar în nici un

un stil recognoscibil, să se vadă că sunt

caz una apăsătoare. E foarte important ca

spectacole făcute cu o anumită echipă.

0.8.:

că multe dintre imaginile plastice la care

decorurile să nu fie imagini în sine, cum

se ajunge nu sunt întotdeauna explicabile.

au fost. de altfel, de mu lte ori, în drumul

Unele imagini ies chiar din luc

nostru către crearea axei plastice a unor

Oricum, noi încercăm să nu ne repetăm
de la un spectacol la altul.

R:

Ati folosit, intr-adevăr, multe expresii

Sandu (Alexandru Dabija, n.n) pentru. că

in

Chira

avem, să zicem, acelaşi feeling. Simţim

avansează in sală, ca in Vizita bătrânei

deasupra cuvintelor, aură care se materi

foarte bine împreună textele şi avem u n

doamne sau Anton Pann, spatiul gol din

alizează, nuanţe care fac să se nască o

gând coerent î n general. Am lucrat teme

Orfanul Zhao, decoruri esentializate, cum

soluţie scenografică sau alta. Şi mai e

variat - unele se repetă, altele nu -, dar

ar fi banca solitară din Zoo-Story, unde

1 pe text,

nu te gândeşti la efecte, cum ar fi, în cazul

spectacole.

de faţă, la scufundarea unei familii, la
naufragiul unor destine. Există un abur

ceva. Nu vreau să fac referire la mari regi
zori, cum ar fi Fellini, dar apa, se şti ,

e

Suntem

foarte

legaţi

de

plastice: decoruri mobile in Robet1o Zucco,
Chiralina,

podiumuri

care

în ceea ce priveşte rafinamentul, întot

scena se confunda cu sala şi pietrişul risipit

deauna încercăm să-I găsim. E singurul

printre scaune scârtâia sub tălpile fiecărui

strâns legată de feminitate. Toată nebunia

lucru care ne mai poate salva, în sensul că,

spectator care işi căuta locul, decoruri cla

personaju

în perioada pe care

trăim acum, având

sice, in aparentă cel putin, sau altele, care

crizele ei îşi găsesc un reflex Jn im revizi

ca inamic televizorul şi nefiind un neam

ascund elemente-surpriză, ati oscilat intre

bilitatea fluidă a apei.

tehnic, nedispunând de o aparatură spe

liniile calme, odrhnitoare şi cele şocante,

cializată, trebuie sondat continuu într-o

extravagante. Materialele pe care le folositi

anume zonă de rafinament. pentru ca

sunt iarăşi personalizate, definind clar uni

1.5.:

iWi interpretat de Valeria Seciu,

Noi pornim de la imagini, nu de la

înţelesul lor. Când lucrăm, nu ne

gândim

o

la corespondenţe fixe: imagrne-idee. E u n

decorurile să poată fi înţelese de public şi

joc al inspira�ei. Valul d e cuvinte, de text,

să

rămână

pe

retina

spectatoru l u i

versul scenic.

0.8.:

Dacă am vorbit deja de un stil,

pot spune că noi suntem foarte concen
traţi pe materiale. Abordarea unui text se
race la nivel senzorial. Nu pornim de la
construcţia în sine, ci de la un material de
bază, legat de textura subtilă a ideilor pie
sei, pe care poate fi clădit din punct de
vedere plastic, spectacolul. De exemplu,

11 Orfanul Zhao există tema puterii, a
IPgltimităţii ei, iar montarea gândită de
Sandu avea un fel de monumentalitate,
ugerată şi de cor, de muzică, de mişcare.
Ne-am gândit la un material care, croit
intr-un anume fel, să se armonizeze cu
dimensiunea montării. Şi am ajuns la
p1elea pictată. Croită amplu, ea scoate şi
un foşnet specific în scenă. Această
sonoritate se pare că dădea o nuanţă
deosebită spectacolului.

1.5.: Există o perioadă destul de lungă

de pregătire pe text. un atelier în care, tot
gandindu-te la spaţiul piesei, se clarifică

0.8.:

de '89, când televiziunea şi cinematografia
nu erau nişte concurenţi redutabili pentru

d1n punct de vedere al senzaţiilor cam ce
ar trebui să se întâmple în spectacol .

Ne-am gândft deseori.

1.5.: Da. Şi maximum de experienţă 1-

R: Poate că fiecare artist ar dori ca lucrările

teatru. Acum suntem copleşiţi de imagini : am trăit când am lucrat acum cu Valeria

v-o atras scenografia, o artă contaminotă

R:

fw să dureze, să tronsceondă clipa. Cum de : frumoase, puternice, de bună calitate.
de efemeritate, şi core, la fel

ca

A fost interesant De multe ori
aveam ideile şi doar mici nuanţe se mai

O.a:

şi celelalte . propriu-zise, ci la dinamica lor.

1.5.: Poate, ca dinamică. Dar noi ne

arte ce concură fa realizarea unui spectacol,

ÎŞI ore clipa ei de glorie şi apoi "se duce să

inspirăm din tot. nu ne alegem domeniile. : schimbau in timpul lucrului efectiv în ate

.

moară pu�n" intr-un depozit de decoruri . R: SimW că există in spatele muncii de
sau intr-un sertar cu poze, intr-o garderobă : scenograf id o de performanţă. legată şi
a

Seciu, o actriţă care depinde foarte mult

Vă inspiră ? Nu mă gândesc fa formele : de costumul pe care-I îmbracă.

perenitatea operei. Mi se pare că perioada cea mai interesantă, cea mai fericită
l'�te cea în care creezi, momentul în care

ceea ce gândisem deja. Am căutat să

de concurelfta dintre profesionişti ?

teatrului ?

1.5.: Nu orice artist se gândeşte la

liere. Acum chiar au apărut costume noi

; în perioada repeti�ilor în plus făţă de

0.8.:

.

Există concurenţă ?!

:

1.5.: Ei, lumea trage şi la premii ... Noi

·

am avut norocul de a primi mai multe
premii foarte importante când eram

li' laşi invadat de idee şi conturezi cea mai

foarte tineri, şi ne-a cam trecut, zic eu.

potrivită replică plastică a ei. Aceste clipe,
1n care lucrezi cu un text şi eliberezi parcă

Chiar nu.

deschidem toate porţile către personaje.

1.5.: Teoretic, e bine să ai ideile clare de

�

Situaţia asta de concurenţă eu nu o simt

la început. Dar se poate întâmpla in multe
feluri. Contează doar ca la sfârşit actorul
să fie mulţumft.

0.8.:

A fost cu adevărat interesant

0.8.:

lucrul cu Valeria Seciu. Chîar şi după premieră s-au mai modificat costumele, s-au

Interesantă. E adevărat că uneori mi-e

sează acest aspect

dramatice.

JOacă de mulţi ani. Unele lucruri se strică,
costumele se uzează. De aceea mă şi fe-

important e sli ai şansa de a lucra cu
artişti adevăraţi, cu regizori care au

lrnaginile pe care el le conţine undeva, fac .
Nici eu.
ca munca de scenograf să fie atât de : 1.5.: Am avut noroc. Chiar nu ne interehIC:i să mai merg la spectacolele care se

0.8.:

materializat schimbările unor accente

1.5.: Sunt însă şi actori pe care nu-i

Nu e o idee esenţială. Cel mai

interesează ce pun pe ei. Actori mari !

D.B.: În primul rând nu vin la probe.
R: Probabil, îşi spun că se definesc prin

ei
motive serioase când se apucă să monsă revăd spectacolele pe care le-am
: înşişi, iar costumul e doar un accesoriu, un
f:lcut mai de mult Repet, cea mai bună : teze un spectacol.
p noadă e cea de inceput, de creaţie,
1.5.: E un sindrom pe care I-au creat veşmânt oarecare.
1 se

..

'

lntr-o echipă

interesantă,

cu

premiile UNITER. care pe de-o parte : 1.5.: Există mari actori pe care nu-i
sunt minunate, dar pe altă parte i-au făcut
interesează. absolut deloc costumul. Şi ii
pe toţi artiştii să alerge, ca n işte sportivi, înţeleg. Sunt feluri şi feluri de individu-

artişti

adevăraţi, cu care ne înţelegem şi comundm.

0.8.:

Şi pe mine mă interesează in

in aceeaşi direcţie.

R: Mă gândeom fa înţelesul benefic al con-

general perioada de concepere a unui

sp ctacol. Şi de multe ori trăiesc unele : curenţei. Dor să revenim. Şti�, desigur, că

dPzamăgiri când trecem la materializarea

:

uneori actorii se slmt foarte morcoţJ de cos-

1d dor. Se ştie că posibilrtăţile tehnice de : tumele pe core le îmbracă. Câteodot6
la noi sunt l imitate. Teatrul e marcat de o

g6sesc un accent al rolului, chior cheia unui

anume ... să nu-i zic chiar sărăcie...

personaj in veşmântul pe care-/ poartă.

alităţi.

R:

Şi, ca scenografi, nu percepeţi că se

mişc6 intr-un fel str6in pe scenă ?

o.a:

Ba da, ni s-a întâmplat Dar mai

există .şi alt gen de actori, cei care pornesc cu o foarte mare încredere în noi şi
de multe ori chiar ne inhibă. Nu e bună

1.5.: Teatrul a fost sărac deseori, in

Atunci se implinesc, găsesc adevărata

nici optica aceasta. Trebuie să-i "simţi>"'la

momentele lui bune chiar... Poate fi şi un

nuonţ6, punctul final al unei inele/ungi

probe, să le simţi pielea...

emotfonol ?

scenograf il caută, cred, intotdeauna intre

c6ut6ri. Vă gândi� 1 acest Jucru, v6 încarcă

avantaj sărăcia...

0.8.:

Da, dar nu mai trăim ca inainte

=

R:

Există un

echmbru

pe care un

am lucrat, pentru
care criticii ne-au
elogiat fără să apre
cieze şi montarea
textu lui, dar, sincer
să fiu, am fost
dezamăgit de aceste
re maro.
1.5.: Cazu l cel mai
fericit a fost tot
Lungul drum , când
ni s-a spus ce idee
scenografică bună e
să pui un cesu \eţ
mic pe du lap, şi de
fapt pe acela TI pusese Sandu. Noi adusesem cesu\eţu\, e
adevărat, dar regi
zoru l îi găsise locul.
Iar el "trăia" în piesă
şi devenea semni
ficativ pentru că fus
ese bine pus în
decor. Funcţionali
tatea u n u i decor
este legată de o
colaborare reală cu
regizorul. Sigur, mul
te ţin de întâmplare.
Altfel totul ar fi cam
rigid.
...

Lungul
0.8.:
drum e un specta
...

col complex. A fost
un fel de reîntoarce
re la şcoală, noi nes
tudiind acolo decor
realist.

R:

Ce profesor aţi

avut ?

0.8.:

Reprezenta
tiv e Vittorio Ho\
tier, cu care noi am
avut afinităţi artistice
adevărate.

R:

Aii colaborat

vreodată ?

decorativ şi funcţional. Aţi simţit vreodată că
alunecaţi spre un pol sau altul ?

0.8.: Da, cred că am mai simţit şi nu
am fost deloc încântaţi. Dar acest lucru se
întâmplă, de cele mai multe ori, dacă
ideea regizora\ă e neîmplinită.
1.5.: Ca scenograf. te fură uneori dorinţa
de a te evidenţia.
p.8.: Da. Sau au fost spectacole la care

�
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0.8.: Din păcate,
nu. Noi la .şcoală am
fost învăţaţi că un
text trebu ie abordat
stru ctu ralist şi tre
bu ie găsită metafora care să exprime tex
tul. Asta era valabil mai mult înainte de
'89. Acum nu poţi lucra aşa, să suprapui
metaforele tale peste metaforele textului.
Depinde însă foarte mult de gustul regi
zorului.
R:

Urmărindu-vă fişele de creaţie, observ

R:

În astfel de montări lăsaţi să se dizolve

pigmentul umorului in decoruri şi costume ?

1.5.: Chiar şi din punct de vedere
scenografic
există
glume,
i ronii.
Costumele se schimbau într-un mod su
gestiv, amuzant, de exemplu, în Mult zgo
mot pentru nimic, realizat la Teatrul
Tineretului din Piatra Neamţ. Au fost
chiar "bancuri" de decor. Au fost sesizate,
dar nu i s-a părut nimănui important.
R:

Ce aţi dori să mai experimentati ?

0.8.:

Teatrul-dans. Dacă s-ar face la
noi aşa ceva. Şi cred că aş fi foarte fericit
dacă aş realiza un spectacol de tehnică,
de mişcare, folosind o tehnică mai spe
cială a luminilor.

R:

Vă deranjeză când un actor sau un

regizor se substituie scenografului, când
semnează scenografia ?

0.8.: Deloc. Vă dau cel mai bun exem
plu: Silviu Purcărete, care mi se pare
genial.
1.5.: E la fel de bun scenograf ca şi regi
zor. Mi se pare chiar un lucru bun ca un
regizor să-şi poată gândi scenografia, să
aibă vedere în spaţiu. Altfel se produce şi
comunicarea atu nci când regizorul cola
borează cu scenografii. Ideile sună fabu
los, dar scenografia e u n lucru extrem de
concret. Ca scenograf. trebuie să fii în
acelaşi timp şef de producţie, inginer de
rezistenţă şi croitor, trebu ie să ştii cum săţi procuri materialele. E complicat. Sunt
convinsă că foarte mulţi regizori au idei,
dar până la realizarea lor e o muncă con
cretă pe care numai un scenograf o poate
face.
R:

Între atâtea aspecte pragmatice şi visul

care dă viaţă unui decor, unde aţi găsit
starea care vă dă impulsul să continuaţi ?

1.5.: În perioada de început când ai

primele revelaţii legate de viitorul specta
col.
0.8.: Mie mi s-a părut interesant şi
când au ieşit spectacolele. Chiar am avut
împliniri. Sunt spectacole pe care noi le
considerăm reuşite din punctul de vedere
al montării, nu al nostru. Când colabo
rarea dintre regizor, actori, compozitor,
scenograf a fost bună, atu nci am fost cel
mai fericit. Dar se întâmplă rar, din
păcate. Uneori interpretarea e de vină,
alteori se pierde ideea regizorală sau noi
o luăm într-o direcţie care se dovedeşte
a fi una ' in sine". E bine să fim toţi în
aceeaşi priză, ca într-un triplu ştecher.
Important este să creăm prin întâlnirea
noastră o energie bună, care să persiste
mai departe în noi şi în spectacolele pe
care le realizăm.

că n-aţi lucrat comedie.

1.5.:

Ba da. Chiar Comedia erorilor.

Adina Bardaş

y
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pr1 n
m
tag1unea teatrală

1 997- 1 998 oferă

publicului o reîn
tâlnire cu Matei Vişniec, prin
montarea la Teatrul Mic a
piesei Bine, mamă, da' �a

povestesc tn acb.J' doi ce

se

Tntamplll-n acb.J' tntai, în re
gla Nonei Ciobanu.
Se pare că asistllm la o pa
rafrazare comică a situaţiilor
d1n Beckett şi Mrozek. la o
"fantezie, mascaradă, bufo
•

nerie şi experiment în două
acte", care se încheie în pli
nă tradiţie pirandelliană a
revoltei împotriva drama
turgului

şi

a

textului.

Autorul omite însă un alt posibil termen

proprie să fie greu sesizabilă.
Viziunea Nonei Ciobanu se construieşte

cei ce dau viaţă piesei (Petre Nicolae,

pe această idee, pe care o şi potenţează

Gheorghe Visu, Claudiu lstodor, Vitalie

1 -a dat naştere: fascinaţia autorului pen

la maximum. Astfel, episodul parodierii
Revoluţiei Franceze, de o mai mare am

escu, Nicolae ll iescu, Cristian Iacob,

tru teatru ca personaj. El devine, de fapt.

ploare în text. este tratat scenic superfi

Liliana Pană, Radu Zetu ...)

s1ngurul din piesă, hiperbolizat, reunindu

cial. regizoarea utilizându-1 doar ca pre

Alături de scenografia inspirată a lui lulian

al subtitlului: pretext E cuvântul-cheie ca
re defineşte raportul acţiunilor din cele
două acte şi totodată impulsul creator ce

prinse printre rândurile de spectatori de

Bantaş, Alexandru Repan, Simona Mihă
.

le în conturul său pe toate celelalte: Gru

text în susţinerea momentului revoltei de

Bălţătescu, jocul lui Gheorghe Visu (Gru

bi, Bruno, Pendefunda, sacagiul, orbul,

factură pirandelliană, care confirmă linia

bi) şi Petre Nicolae (Bruno) susţine în pri

mama, recruţii, majordomul, vizitiu!. Şi

directoare a spectacolului şi în care se

ma parte a spectacolului ambiguitatea at

ch1ar pe spectatori.

afirmă adevărul implacabil al acestei noi

mosferei, pentru ca în actul al 11-lea ca

lumi: "Fiecare dintre noi este un personaj

lităţile interpretative ale actorilor să per

asupra unui nou statut al lumii . Există în

principal ... "

mită adevărate revărsări de dinamism.

tre cele două acte o posibilă "oglindă",

Graniţa dintre joc şi realitate a fost de

Dispariţia lor în groapa care centrase, pe

care retranspune imaginea creată de noi

mult ruptă. Personajele devin actorii care

parcursul unei ore şi jumătate, spaţiul de

1 n faţa lor se deschid perspective incerte

asupra noasW înşine şi permite meditaţia
la ideea existenţei unui Teatru universal.

le interpretează. Tn spectacol suntem

joc nu înscrie nici un final-concluzie, ci mai

prinşi cu toţii: şi cei de pe scenă, şi cei din

curând un continuum. Te aştepţi să-i vezi

în care distincţia dintre joc şi realitate, ac

sală. Aceste două spaţii ajung să se con

ieşind din ea şi reluându-şi rolurile în

tor şi spectator, personaj şi identitate

funde datorită deselor "incursiuni" între-

această lume-teatru.

Alina Mang

studentă anul 11 Teatrologie
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considerată una dintre cele mai bune

eronată. Dansurile aristocraţilor francezi

montări ale stagiunii trecute, fiind inclusă

amintesc, prin suita de gesturi secţionate,

ca atare în Festivalul Naţional de Teatru,

de mişcarea mecanică a unor păpuşi. Ele

Bucureşti 1 997. La scurt timp urmează

pun în evidenţă superficialitatea unei

versiunea bucureşteană de la sala Izvor a

Curţi unde galanteria şi strictele ritualuri
zilnice nu sunt decât un scut împotriva
plictisului.

Teatrului "Bulandra", în regia Cătălinei
Buzoianu.
În pofida numelor de marcă de pe afiş,
spectacolul nu trece de nivelul unei sim
ple ilustrări a textului. Ipostaza demitizată
a lui Petru cel Mare propusă de Zografi,
extrem de interesantă ca idee - tributară
întrucâtva lui Shaw - nu capt(iv)ează în
actuala transpunere scenică Majoritatea
actorilor se mulţumesc să-şi spună repli
cile fără a le fi analizat cu prea multă
osârdie în prealabil, să reprezinte riu să
joace.
Dacă piesa are, din punct de vedere dra
matic, oarecari
carenţe, reflecţiile
filosofice şi de analiză politică dându-i un
caracter mai degrabă epic, rostirea la

Rolul titular i-a fost încredinţat lui Camel
Scripcaru, care îşi pune tot talentul în sluj
ba acestuia, însă - poate şi din cauza lip
sei cvasitotale de relaţie dintre personaje
- nu reuşeşte să convingă. Pienre de la
Manque (V. Rebengiuc) e un filosof cinic.
Realist, distant, flegmatic. Găsirea lui e
scopul însuşi al vizitei lui Petru în Franţa.
Când ţarul îl invită în Rusia să îi schimbe
împreună pe oameni, iar Pienre de la
Manque refuză, Petru pune să-I sugrume
cu prea multă repeziciune ca să lase spec
tatorului impresia că regretă. Vreun gest
exterior de părere de rău e tardiv şi
destul de ineficient. Rolul lui Nikita Zotov

rampă devine la un moment dat
supărătoare, chiar dacă regizoarea ar fi

- bătrânul institutor cam analfabet al
ţarului, îmbrăcat într-un costum cu suges

vrut prin aceasta o reconstituire a stilului

tii clovneşti inutile (deoarece caracterul

teatral de secol XVII I francez. Cele în
curând trei secole dintre noi şi epoca în

de bufon romantic reiese direct din re

care îşi plasează autorul personajele fac o
asemenea eventuală intenţie inutilă,

plici) - îi revine Marianei Mihuţ. O actriţă
excelentă, dar nu pentru partitura în
cauză. Din travestiul Marianei Mihuţ

fiindcă publicul larg nu are posibilitatea să

transpare mai multă feminitate şi căldură

o aprecieze. Şi mai cu seamă când
redarea spiritului vremii este suficient su

decât ar fi necesar pentru a arăta grija lui
Nikita faţă de ţar, şi mai multă vioiciune în

gerată de decorurile Liei Manţoc. Ţinuta

mişcări decât i s-ar cuveni unui bătrân.

statuară a curtenilor, înălţată prin tocuri,

Spectacolul va rezista categoric, datorită

peruci şi pălării, devine unul dintre

numelor de prestigiu şi implicaţiilor

primele semne de minciună a respectivei

politice. Cu toate că plasată atât de

societăţi alese. Clopurile ţugui �te ale

departe în timp de noi prin subiect, Petru

savanţilor, armonizate cu pelerinele lor

va fi îndelung savurată de public graţie

largi, îi transformă într-un fel de vrăjitori;

aluziilor la actualitate sau la trecutul

neputincioşi, după cum se va vedea din

apropiat. " Davai ceas" şi "Votki" vor avea

discuţiile lor sterile, ca şi din vraful de hâr

încă multă vreme valoare mai mare decât

tii capabile să nască doar invenţii fără
sens, precum cea menită să îl impre

recompunerea

spiritului

unor epoci

apuse. Cu Petru, românul îşi verifică încă

entru abia un an de la publi

sioneze pe ţar. Aş crede chiar că înseşi

o dată concluzia că ruşii sunt corpolenţi,

carea lui în volum, textul lui

petele din soare - socotite atât de impor

grosolani, inculţi (cu câteva excepţii care,

Vlad Zografi Petru

oricum - după cum arată şi Zografi -, nu

petele

tante încât să dea subtitlul piesei - şi-au

a avut o soartă de invidiat,

pierdut în spectacol înţelesul metaforic de

schimbă nimic), dar ameninţători prin

cunoscând deja două variante scenice.

maculare a celor mai înalte valori exis

apropiere, iar francezii - stilaţi, superficiali

Premiera absolută de la Satu Mare a fost

tenţiale, fiind de fapt o altă descoperire

şi neputincioşi.

din
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area Britanie a preluat anul
acesta cârma Uniunii Europene .

prin care dansul era arta desemnată să

în British Dance Festival, am simţit că

reprezinte cultura britanică la Bucureşti, ni

facem un pas înapoi spre lumea reală,

Că un astfel de eveniment tre
bUia "udat" nu incape nici o îndoială. Că

se pare, in suita lanţului logic de mai sus,

unde o permanentă comedie a erorilor

incontenstabilă şi ea. Este posibil ca

marchează distanţele inevrtabile dintre

intre vin şi dans există o legătură mai

vulpoii englezi să fi preferat "expedierea"

bunele

veche decât chiar vârsta bătrânei Europe

în ambasadă culturală a unei chore can

este, de asemenea, un fapt de necontes

tat Decizia funcţionarilor culturali din ţara

unde - deşi e mai multă ceaţă ca la 1VR
lucrurile se văd mai limpede, decizie

intenţii şi pavajul infernului.
"Phoenix" , un grup de dansatori care n-au

dide în locul unor înfricoşătoare evantes,

vrut să ne lase nici cea mai mică şansă să-i

redundante, probabil, într-un climat euro

considerăm urmaşii legitimi ai celebrei

pean bântuit de atrocităţi.

Dame Marie Rambert (fondatoarea dan

Cu "Phoenix", prima companie prezentă

sului britanic), s-au definit, prin compo41
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nenţa companiei, cromatica şi exuberanţa

Pietă senzuală şi coşmar cristic, serie

colonială, inapetenta funciară pentru

inepuizabilă de nuanţări delicvescente ale

gravitate sau meditaţie, ca mic germene

unor citate plastice, toate elementele

de segregaţionism rasialo-cultural, fapt ce

coregrafiei păreau supuse unui joc diabo

ne obligă să privim cu îngrijorare eventu

l ic cu elementele cele mai taince ale

ala sowetoizare autoimpusă a unor struc

sacrului. Yolande Snaith (regia) a găsit în

turi similare.

Graeme Miller ( coregrafia) persoana

Să preiei conducerea Consiliului Europei,

capabilă să-i transpună gândul nu numai

autodefinit prin sintagme ca "societate

Iară pierderi, ci şi nimbându-1 cu vibraţiile

deschisă", "spaţiu comunitar" etc., şi să

eterice ale corpurilor dansatorilor, con

exhibi, fie şi în miniatura!, contrariul aces

duse de coregraf cu precizia mişcării dea

tor generoase programe, ni se pare, pen

supra întunericului a unei pensule de

tru practicanţii condescendentelor reco

lumină.

mandări europene, cel puţin ... needucativ.

Purtând un nume de serial de senzaţii tari

1 n ce priveşte prestaţia "Phoenixului",

şi definitive, piesa Millenarium a grupului

aceasta a "ars" toate caloriile grupului,

condus de Wayne McGregor (din clanul

prăbuşindu-se în propria cenuşă, din care,

McGregor) ne-a dat câţiva - nu foarte

din păcate, nu s-a născut nici o idee.

mulţi, şi inconstanţi - fiori eminamente

Singurul număr care a încercat mimarea

fizici. Mişcându-se cu o abilitate ieşită din

unui gând a fost Covering Ground, tradus

comun, aceşti brake-dancers convertiţi

de cineva, nu ştim cine, în spiritul lui "mai
trage o dată", cu "Acoperind pământul"

fac - tehnic vorbind - dovada puterii de
'
absorbţie şi de sublima re a dansului con

(prima tragere) şi "Pământul care ne

temporan, operând, chiar şi asupra

înveleşte" (extragerea a doua). În ce ne

materiei prime, mutaţii de o rară calitate,

priveşte, am paria pe primul efort al tra

fie acestea fizice (din întâmplare, cazul

ducătorului, date fiind covoarele stil

"Random Dance Company") sau cu

"Răpirea din serai", care făceau pretextul

adevărat artistice. Controlându-şi corpul

unor sofisticate exerciţii de dus publicul

cu precizie de ciberrobot şi investindu-se

cu preşul. Cineva, mai rău ca mine (dacă

în speculaţii minimaliste ale unghiurilor

e posibil), a taxat "creaţia" ca mini-car

corpului ce nu ne mai lasă să credem că,

petiadă ... Ultima lucrare, inabordabilă cri

undeva, ar mai rămâne loc şi pentru alt

tic, lăca însă un bun efect revuistic,

soi de investire, Random-ii s-au mişcat cu

dansatorii fiind într-adevăr "Never still",

precizie matematică, fără să se "hazar

niciodată în repaos (sic), aşa cum ţine să

deze" în a construi un minim compre

ne asigure traducătoarea/orul cu rema

hensibil, fie acesta afectiv, intelect(v o

nenţe sau lecturi prea proaspete din

contemplativ. Nici imaginile video co -

·

Eminescu.

puterizate, nici brelocurile cu lase , nici

A doua seară am lăsat acasă sacul pregătit

ecranele modulare n-au putut umple

pentru pomul lăudat şi - fatalitate sau

vidul din spatele epatării tehnologice.

�
--�
�
---..
�

umor al organizatorilor - am văzut Blind

dialog

Electro-ciber-muzica "scrisă" de compo

faith. o lucrare inspirată - ne asigură pro

zitorul cu nume de alianţă strategică,

gramul de sală - "de

Zoviet France (sau de programul lui de

la Leonardo da Vinei la Pousin", cel cu un

mânca

sft

R.: Se vorbeşte tot mai des astazi
despre teatru-<lans. Care este părerea
coregrafului �u Anghel despre aceastl
sintagmă hibridă 1

singur "s". Lă�nd la o parte textele - în

temeinic.

majoritate inepte şi, prudent, nesemnate

Russell Maliphant şi clona lui, amb1i raşi în

de ce cuvântul "hibrid", mai ales atunci

ai multe inter

pretări ale «Cjnei celei (sic) de ta1n'ă>). de

scris muzică, în timp ce creatorul îşi poate
liniştit

iaurtul),

ne-a

aga

sergiu AI9MII: N-am înţeles niciodată

-, ne-am adâncit în fotoliu şi am văzut o

cap după ultimele rigori ale gaystyle-ului; câhd e rostit in asociere cu dansul, pri

stranie pictură fluidă, epuizând racursiurile

au dansat superb, fără să ne mai pună alte

meşte o uşoară inflexiune peiorativă; cu

expunerii torsului uman într-un amestec

probleme. Poate din cauza unui mimm

atât mai mult cu cât - in raportul teatru

bizar de sfumato davincian şi glacialităţi

potenţial dramaturgie respirând pe unde

fluorescente venite din universul pic

va, prin muzica mai fericit aleasă de data

turilor lui Francis Bacon. O dramaturgie

aceasta, nî s-a părut că se poate şi aşa. ln

secretoasă, ademenitoare, într-un fel

ciuda precarităţii de fond a lucrării, tot

incantatorie prin seturile de acţiuni ciclice

atât de evidente pe cât de frumoase erau

sau secvenţele repetitive, suprapuse într

înlănţuirile secvenţelor de mişcare, in

o semitransparenţă de palimpsest, invită,

câteva focare din sală s-a ovaţionat. ceva

subtil, la rarefierea spaţiului de manevră în

ce nouă, cu siguranţă, ne-a scăpat.

turile super,ioare ale lecturii, până la

expandare instantane

i aginarului

până la un soi de beţie, de delir interpre
tativ. Pamas morbid şi "Cină" hemofagă,

�
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Expoziţia de fotografie ae dans a lui Chris

dans - teatrul este, evident, adevărata

"artă" hibridă, el fiind un conglomerat de

literatură, artă plastică, mişcare şi muzică.

R.: Felul Tn care ati accentuat ruvantul
"art!" când v-aţi referit la teatru este un
ecoy al "uşoarei inflexiuni peiorative" din
întrebarea mea sau voaleazA afirmaţia
�onform căreia teatrul nu ar fi, de fapt. o
artă ?...

Nash a fost un triumf al stills-urilor asupra

S.A.: De fapt, teatrul nu este "o" artă;

Never stiU-urilor, o victorie a ' 'îngheţării"

este, mai degrabă, o punere in relaţie a

inteligente asupra del:îordării calorice.

Sergiu Anghel

mal multor arte, operată, de regu � de o

persoană care nu trebuie neapărat să stă-
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pânească vreuna dintre ele. Am auzit de : separă acum de statutul de artist aşa cum

"arta actorului'', dar n-am înţeles până a-

este parlamentară, guvernamentală, sena

11 înţeleg eu. Din păcate, cu rare momen

·

torială, ministerială şi locală, ea devine.
logic, generală

cum in ce ar consta arta regizorului. Dacă : te de ruptură, regizorul de azi este u n

R.: OJ riscul de a devia şi mai mult sa
Tnţeleg d particularul Sergiu Anghel nu
face parte din acest "general'' 1
S.A.: Oho, şi încă cum ! Păi nu e o

asimilăm o artă autentică u n u i fluviu. defi- : servitor cârcotaş al eternului său stăpân,
nibil prin evidenţa celor două repere ce-l

autorul de texte. În artă, ca şi în viaţă, nu

·

fac inconfundabil, sursa şi cursul (inţele-

mai ' inţărcarea", perfecta autonomie es

gând prin aceasta substanţa sensibilă a ar- , te semnul distinctiv al maturităţii. Din a
tei respective şi specificitatea ei), specta- : ceastă perspectivă, scena românească îmi

prostie să dai inteJViuri gratuit ca să-ţi faci

colul de teatru ne apare mai degrabă ca i-

pe urmă duşmani plătiţi ?

apare ca o pepinieră generalizată, o grădi

R.: Să revenim la boală.
S.A.: Nu, mai bine la vindecare ... Arta.

maginea unei delte: o structură aluviona- , niţă cu program prelungit pr·ea mult, unde .
ră, cu mai multe "re-surse", dar fără un

un fel de complex al lui Peter Pan îi îm- :

curs prea clar.

piedică pe pensionari să intre în grupa : cultura, pentru care poporul român pare

R.: Sunteţi totiJşi de acord d scena ro- :
mâneasdl a dat teatrului câteva capo- :
dopere 7

mare. E adevărat că, din când în când,
câte

unul

din

ei

rosteşte

a avea o vocaţie mai mare chiar decât

corect ; pentru

"Christmas". dar - din păcate - numai

agricultură,

sunt

picioarele

ciumpăvite ale românului. Mica vocaţie

de alergător a românului e dată însă spre
S.A.: O să vă dezamăgesc din nou, ştiind ; pentru a-şi lua zborul de pe la noi .
R.: SI Tnţelegem că un coregraf nu îngrijire marii doamne Anchiloza Legis
totodată ce riscuri îmi asum într-un spaţiu
sufm de complexul amintit de dum- : lativă, care. mimând programul PHARE
cultural disarmonios, unde "scena româ
.
(niente), nu o poate învăţa pe mititica vo
nească" este eminamente teatrală. Dar, . � 1
pentru a putea vorbi de capodoperă, treS.A.: Există şi coregrafi care refuză creş caţie decât tot mersul de-a buşilea pe ca
·

buie să avem mai întâi o operă. Or, o pu- , terea, aventura, rămânând şi ei legaţi om

re-I ştia de pe vremea definitiv anchiloza

nere în scenă nu este decât "lectura" tri-

tului din Ghencea. Dar să revin. Vindeca�

bilical de vărul Shakespeare sau de unchi-

·

rea de prostie se poate face numai p rin

dimensională a unei opere. O "lectură", ' ul Moliere. Am putea crede - dacă am

oricât de creatoare, nu poate fi o capo- : dori să disculpăm această stânjenitoare : educaţie. Educaţia fără rafinament n u va
doperă, pentru simplul fapt că nu îndepli-

:

dependenţă - că toată vina o poartă per-

neşte condiţia prealabilă pentru aceasta,

·

sonalitatea strivitoare a "rudelor'' mai

"aleşilor" noştri, care, chiar dacă ştiu să

şi anume, aceea de a fi o operă. Este tot : mari. În fapt. cred că totul se explicll. prin

joace perfect "spânzurătoarea" pe durata

atât de adevărat pe cât de evident imi pa-

Camerelor, nu-şi vor putea bll.lăbll.ni pi-

re - în plan pur logic vorbind - că nu poţi

fi supraom rămânând în afara umanităţii.

;

diminua însă pletora de figuri patibulare a

spongiozitatea funciarll. a celor care, prizăriţi la umbra adormitoare a "baobabilor",

:

cioarele mari pe

n-au putut creşte decât ca nişte ciUperci.

care

trăiesc în eleganta

horă europeană înainte de a deschide

Adevăraţi "bureţi", ei sunt predispuşi să : manualul de dans mll.car la lecţia paşilor

R.: Dar regia, a drei importanţ1 dum
� pretindeţi d nu o Tnţelegeţi, e
marcatl de mari personalităti, de mari
artişti.
S.A.: Depinde ce înţelegeţi prin "artist".
R.: Dun� ce lhţelegeţi prin
"artist"?

tist genuin, se recunoaşte după capacita-

din ciuperci de plastic, oricât de bine le-ar

S.A.: Un artist e un fel de explorator de

tea de a fierbe în suc propriu. dupll. alura

imita pe cele adevll.rate.

facă foarte uşor confuzia între imbibiţie

şi

sucu lenţă. Altfel au avantajul de a fi, ase-

.

mici. Doar acest tip de penicilinll. va ostoi
turbările naţionaliste ale funarilor, care n ar fi intins plaga de care suferă dacă ar fi

meni hribilor ş i ghebelor, uşor digerabili,

compensaţia având loc la nivelul consis- : avut rafinamentul să-şi spele pe dinţi cll.

tenţei. Un coregraf autentic, ca orice ar- : ţeii de parti a. Iar penicilina asta nu se face

noi terito rii. El trebuie să aibă două lucruri

de cap înfierbântat şi, uneori, chiar după

în traistă: o (h)artă şi o sticlă de Weltan

aceea de golan. Tn esenţă, dupll. refuzul

R.: Exist:l evident, o ranchiună pe care
o purtati lumii teatrale. De ce 1
S.A.: Dupll. douzeci de ani de pionierat

schauung fără etichetă. Adică, să ştie (teh- : de a servi cauza altuia sau de a i se aservi

nic vorbind) pe ce lume e, dar să poată : acesteia. Ce e mai frumoase sosTI de "mâ- : nu mll. pot bucura nici măcar de statutul

prinde şi curajul, cât ai trage O' duşcă. de . năstiri î11,tr-un picior" pe care le reuşesc ; unui june absolvent de ATF care poate
a părăsi cărările obişnuite. Dincolo d : ·regizorii - aşa cum se întâmplă şi în lumea
"monta•• o piesll. într-un teatru având u n
asta, mai trebuie s ă ştie să-şi străbată . mimeticll. a mânătărcilor - sunt. totodată,

buget pentru acea montare. Eu sunt obli-

infemul propriu, compus, de regulă, dintr-

gat să-mi subvenţionez creaţiile, poate

o disarmonie fertilă (sau fertilizată), ase-

:

şi 'Cele mai "otrăvitoare". Ele împiedică -

uneori, definitiv -, cuprinse de amn ezla . pel"\tru el!. nimeni nu poate încă "demon

mănătoare, să zicem, cu aceea a uner ' ciupercilor de bălegar, să li se mai dea va- : ta" din mintea u nora balamaua care-i face

păsări-liră.

R.: Ce poate
pasăre-li!"! 7

fi

disarmonios thtr-o

:

cilor dreptlll la rec,unoaşterea

p eeminen-

ţei substratulu i din care s-au ivit.

să creadll. el!. u ngerea ţâţânilor pe la uşile

, altora sau deschiderea propriilor tale

R.: Care ar fi atuurile pe care un core- : porţi spirituale nu sunt decât ecouri ale
S.A.: O pasăre-liră e un fel de găinll. apo- : grafle poate etala pentru a se delimita de : scârţâitului din mintea lor.
R.: Ce regretati cel mai mult, dupl
llinică: plină de dexteritate, hrănindu-şi, cu
această... dupercărie 7
douăzeci de ani de creaţie coregrafie! 1
vi�rmii scurmaţi în propriul infern, frumu- : S.A.: Păi ... tipul de mucegai, penicilina şi
seţea indicibilă a penajului de pasăre a pa- ; vindecarea...
' S.A.: Ţinând cont de faptul el!. sunt coregraf şi de faptul el!. 90% din cei care au la
radisului. Când regizorul va înţelege că. a -· ; R.: Explicati 1
cesul la acest corttirut este infinit mai me
S.A.: Vindecarea presupune o boală. În toaletll. un poster din "Cinema" cu un ac-

J

·

. :,.

',

ritoriu decât accesul la texte, la carte (ga- : parabola mea, boala este prostia. Fi� şi

tor indrăgit nici mll.car nu ştiu ce e aceea

rantat chiar şi de gllvemul Văcăroiu), şi . numai pentru faptul că prostia e o boală

coregrafie, nu regret d€cât că la această

când va apela la arta actoru lui doar pen-

sitllaţie a contribuit - şi, din păcate, mai

tru a da viaţă scenică propriei lui interiorităţi, atunci el va face pasul decisiv care-I

�
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·

:

naţională.

R.: OJm adică 1

contribuie ... - o mare doamnă a teatrului

S.A.: Cred că de iem, dar, când prostia : românesc: Suficienta.

Ioana Florea

�

festival!�rj

Teatrul Naţional din Craiova deţine exclusivitatea ..Zilelor Caragiale",

pornind, acum 20 de ani, de la dorinţa de a·i sărbători scriitorului, în
fiecare ianuarie, naşterea. Aşadar, parafrazându·l pe Farfuridi, când zicem
Craiova, zicem Caragiale, când zicem Caragiale, zicem Craiova.
nu ne întrece nimeni.

Sâmbătă 31 ianuarie

Vineri 30 ianuarie

Dumitru

Solomon

desdlide

sesiunea şi ne avertizează că I.L.
cu

Ziua a început cu o binevenită

Caragiale nu e doar actual, d şi

vernisajul e:>qx)ziţiilor "Caragia

re-amintire a filmului lui Jean

periculos, penllu că ne arată cu

"Zilele

Caragiale"

încep

Georgescu după O noapte fur

le şi Craiova" - saisori memo

degetul

dlldu-1 în rolul Rică
rabile către Emil Gârleanu şi : tunoasă, av
Ion

Anestin,

"Caragiale

(expune:

ftlatelie"

în

·

antologice,

exegeze

sub

egida

Caragiale..

pe

"un

jtme

În ceea ce priveşte Sesiunea de

critice

pe

care

le

în : îi apartine Floricăi Ichim: doar

Beligan.

Răducanu), "Caragiale" - ediţii
apărute

Venturiano

primăvara existentei sale": Radu

Nicu

erorile

facem. Soluţia ieşirii din dilemă

·

când Caragiale va deveni vetust
vom putea scăpa de blestemul

asemănării cu lumea lui. Maria

·&xietăţii

(organizează:

Biblioteca "Alexandru şi Aristia

Arnan" - Craiova} Este lansat

volumul

"Zilele

Caragiale

·

- :

două deceni de exegeză literară

şi scenică", îngrijit de Alexandru
Firescu

Constantin

şi

Gheorgb.iu.

Mă grăbesc să

las

paginile îngălbenite în grija isto

riei, pentru a un:năli - în lumi
na

crudă a prezentului - a patra

variantă

Mircea

(scenografia:

Cornişteanu

Maria

Miu)

a

Scrisorii pierdute, realizată, ca

şi

cele

anterioare,

la

'INC.

Scenele cele mai reuşite sunt :
cele de grup şi cele conduse de
fm-ironicul

Caţavencu

Gheorghe)

ori

de

(Ilie

blajinul

Trahanache (Mihai Fotino} În
rest, m-am crispat în faţa stri
dentei

unor

Gheorghe)

actori

şi

a

(Tudor

unor

prea

demonstrative ilustrări ale "actu

alităţii". La decernarea "premiu

o

Vodă-Căpuşan comentează nu

anunţă încărcată "peste poate".

Caragialeologie,

pererlitatea, d "banalitatea" sai

Organizatorii

itorului:

Naţional

din

sunt

AICT

lui Caragiale", după spectacol,

română
"Teatrul

XXI"

Iancu:

Lucrările

au

Silvestru,

in

Teatrul

Craiova,

au primit diploma lui Nenea
Valentin

programul

Secţia

Fundaţia

şi

doi

UNITER

moderatori

dincolo

de

la el o caracterizare a "spiritului
neamului":

"capadtatea

(Luclrnila Patlanjoglu şi Dumitru

existentei".

tru

Solomon), invitaţi la dezbateri,

ştiinţifico-anecdotic,

Caţavencu,

şi

prof.

tmiv. Ştefan Cazimir. Au mai

vorbitori

luat

(una aparţinând,

diplome

Alexanc:hu

Fii·escu, secretarul Societăţii , şi

Alexanc:hu Dincă, fost director
Teatrului
Naţional
din

al

Craiova.

şi. . .

trei

deschideri

cum

se

şi

cuvine, gazdelpr, iar celelalt

t 
două, moderatorilor). Subiece
le sunt generoase şi dovedesc mai era nevoie ?
că la teorie
-

de a

trăi deopotrivă gluma şi tragicul

memoriam, Ilie Gheorghe, pen
rolul

şablonul

"dasiCului din fotografie" există

În

stilul

său
Ştefan

C:"lZimir se îndreaptă către o

zonă deloc luată în
"Terorismul

şi

discuţie:

Caragiale".

Pentru de-contemp<::>raneizarea
lui Caragiale în spectacolul de
teatru p edează Sebastian-Vlad
45

�

"Va fi contemporanul
nostru c.ând vom trece pragul
Popa:

Împărtăşirii".
tate,

Orele flind înain
se reia şirul comunică.tilor,

altei lumi". Simtind nevoia unei

care încep să se predpite, deşi

exegeze

ar mai fi fost încă m1..llte de

Natalia

mai

curând

Stancu

literare,

descoperă
naponală

"mitologia

în

spus. lleana Berlogea găseşte şi

şi

argumentează

existenpală" a dramaturgului o
operă

generatoare

Spectacolul

final

aparpne

tot

capitalei: Teatrul "Nottara", cu

O noapte furtunoasă, în regia

pentru

lui Dan Micu şi scenogt-afia lui

care Caragiale a devenit atât de

Victor Ştrengaru. Este (pentru

popular în

motivul

lume:

a

restabilit

că

se poartă) a treia variantă cu

legăturile cu izvoarele autentice

această piesă în viziunea lui

taua lui Caragiale").

ale comediei, prin obsesia car

Micu. Pentru a o accepta tre

A

navalului.

existat

Au

mai

vorbit:

Alexandru Firescu (despre 120

mono

care

loglllile

uniforme,

de ani de la

crearea

tunoase),

Nopţii fur

Ştefan

Oprea

buie să intii în convenpe: jocul
dur până

la

paroxism,

inventivitatea

şarja,

schimbării

de

măşti şi registre.

de-acasă,

("Caragiale şi filmul"), Roxana

Am dat voit

s-au transforrnat în

Croitoru ("Caragiale pe scena

tantă

discutii

spontane:

clujeană"),

pentru că am considerat că,

Florica

Ichim

pregătite

Jeana

Morărescu

mai multă impor

contributiiJor

teoretice,

din

("Conceptii de artă caragialene

punct de vedere scenic, "Zilele

revine cu o reabili

sub

actualitătii").

Caragiale" au excelat

tare

Constantin

dezbate

ptin

a

lui

Popescu

Mitică

din schite

prin Mitică Popes
cu

din

acelaşi
Camil

piesa

cu

nwne

de

Petrescu;

reflectoml
Paiu

un

subiect atât interesant, cât şi util

dau

dreptate

lui

Caragiale e dliar lwnea noastr::1

Victor Budu, pus, ca într-o farsă

doar limbajul de reprezentare.

lui critic teatral". Încheie Matian
caragialiană, în situatia de a-şi

cele

să-i

"Caragiale despre rigorile actu

prezenta

wnan a lui Caragiale - una

permit

mai ales
Îmi

abuzivă.

Sebastian-Vlad Popa: lumea lui

Popa

aminteşte -

actualizare

având în vedere auditotiul:

-

Sebastian-Vlad
în spiritul coborîrii
dintre

cilor piesei şi . . . o Zita de 17 ani.

de literatură ("man

în

în

altă intetpretare a sensului repli

singur

cartea

modernă.

Ne desparte de el

Poate ne vom salva de la a-1

îngropa pe autor în propria

sa

"Ontoretorica lui Caragiale".

operă. Sau să fie oare Caragiale,

Pentru că pare a fi ziua Nopţii
furtunoase, Teatrul Studentesc

înalt şi

cu cât ne apropiem de el, mai

mai greu de atins ?

"Podul" aduce, în stilul experi

M irona Hărăbor

mental al lui Cătălin Naum, o

sau

1

inenarabilităti
�

criind, într-un articol din "Cotidianul", intitulat "Tribut
moralismului realist-socialist", despre un spectacol la
Studioul Casandra cu piesa Dictatorul de Al. Kiriţescu,

simpaticul şi previzibilul cronicar Doru Mareş patinează prea in

forţă şi se ciocneşte de mantinelă. lată o frază împodobită cu
foarte multe ghilimele: "Dacă, vorba lui llf şi Petrov, «atitudinea
dispretuitoare faţă de stomac» ar fi prevalat, atunci am fi fost
«văduviţi» de tot felul de «merite ale muncii socialiste» şi titluri
de «artişti emeriţi» sau «ai poporului» cu scutire de dări (cam
ca «revoluţionarii» certaţi cu Ion Caramitru)". La obiect când
vorbeşte despre aşa-zisele merite ale muncii socialiste, croni
carul o ia însă razna când îi compară pe Aura Buzescu, G.
Calboreanu, Al. Giugaru, Gr. Vasiliu Birlic şi alţi mari artişti
("emeriţi" sau "ai poporului") cu Dan Iosif. Dacă N. Ceauşescu
n-ar fi desfiinţat titlurile care nu-l vizau pe el, Ion Caramitru ar
fi ajuns probabil şi el "artist emerit". Cum ar fi sunat paranteza
lui Doru Mareş ?

1 n afara obiectului se află inenarabilul cronicar şi când constată

�
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?
•

că piesa lui Kiriţescu aduce in scenă "imaginea dezastrului
orânduirii burghezo-moşiereşti", prin aceea că personajul prin
cipal este "un viceprim-ministru al lui Antonescu care, în fapt,
conduce ţara furând tot ce se poate". Dacă-i pe-aşa, nici

Alecsandri sau Caragiale, ca şi alţi autori de comedie din litera
tura română, nu sunt scutiţi de a fi dat "tribut moralismului
realist-socialist", fiindcă s-au ocupat de, vorba cronicarului,
"dezastrul orânduirii burghezo-moşiereşti".
Autorul articolului are şi vânătăi mai vechi produse de impactul
cu mantinela: declaraţia că, înainte de 1 989, "toată dramaturgia
românească a fost roşie", caracterizarea spectacolului Fuga de

Bulgakov drept o "greşeală politică" (ceea ce ar fi trebuit să

ducă, dacă Dumitru Popescu Dumnezeu nu ar fi fost oarecum
in puşcărie, la interzicerea spectacolului), scotocirea în dosarul
dramaturgului englez Ronald Harwood, autorul piesei De

partea rui eşti ?, jucată la Naţional, şi incriminarea lui ca autor
"de stânga". Mircea lorgulescu vol"<bea, în "Dilema" (nr. 270),
despre un "bolşevism anticomunist" ...

D.S.

�

noj jo lume

n

r

ţ

e

e
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O E C A M E R O

1

nvitat

la

Budapesta,

Săptămâna

cult:wii

la

româ

neşti, Teatrul "Anton Pann"

din
din

Râmnicu Vâlcea avea
start o misiune dificilă:

Buzoianu),
"George

Filarmonica
Enescu"

(dirijor:

Cristian Mandeal, solistă: Silvia

Marcovici),

Corul

"Madrigal",

condus de Marin Constantin,

aceea de a-şi dovedi congru

Baletul

enta

Constanta, Teatrul Naţional

cu

afJşul

valorile artistice de pe

acestei

unde

nu

"Bulandra"
Zografi,

manifestăti,
lipseau

(cu Petru de

în

regia

de

Teatrul
Vlad

Cătălinei

"Oleg

Danovski"

din
din

Bucureşti (spectacolul de pan
tomimă

prestigioase

manifestări

din

domeniile ftlmului, artelor plas
tice etc.
Emoţiile au început încă de
acasă, de la Vâlcea, când foatte
sumarul

decor

Decatneron 650,
realizat

de

Silviu

de

la

spectacolul
Purcărete

Toujours l'atn.our,

după Giovanni Boccaccio, nu

realizat de Dan Puric şi Carmen

prea încăpea în autobuzul în

Ungureanu) ,

chiriat.

alătuti

de

alte

În fapt, tot decoru l e
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reprezentat de

o ladă,

două

"cortinete" (a se înţelege: cear

şafwi mai mari) şi scheletele

trupei,

stimulând

apetitul

de

lucru al mult mai tinerilor lui

punctează scenele de o fn..tstă
senzualitate,

numai

să fie

emoţia

sub

ce

dă

taţii

tăiate, spre a încăpea în spaţiul

mereu

să

transforme

în

neiertăt01ul

rezervat bagajelor. . .

explozie

Î n fme, a doua zi după-amiază

când

ajungen1 la Budapesta. O por

irlimă),

nim

Gheorghe

metalice care le susţin. Or, toc
mai

acestea

a

către

"Barka",

trebuit

micuţul

pentru

teatru

instalarea

decorurilor. Aici, sutpriză: insta

ochi şi urechi, asa.mzându-şi
un
se

de

ia

surâs

mânie

(chiar

şi

"hapurile"

pentru

"starostele"

trupei,

şi

înşiruie

ca

amare,

legate

Thanatos,

de
se

mărgelele într-un fer

mecător şi modem discurs-ritu
al despre întâmplăriJe petrecute
mai puţin, despre tinereţea fară

Şi iată-ne la ora gongului. S-au

b-ătrâneţe a teatru lui de ieri, de

plus - uşa era luată cu asalt.

valori

mai

Goar1ge.

pus două rânduri de scaune în

de

dinspre Eros, dar şi t.mele medi

într-o Florenţă medievală şi, nu

ra

gama

slăbiciu

zis

Marirlescu,

laţia de lumină nu putea asigu
toată

tâlcwile

nilor umane, ce vir1 mai ales

parteneri. Într-un colţ,

azi, dintotdeauna. În fmal, eroii
IŞI

parasesc

costumele

şi

manevre cerute de construcţia

Peste 1 50 de fani s-au înghesuit

spectacolului. Totuşi, prin soli

să

lui

Este nuditatea ce se exprimă pe

citudinea ireproşabilă a tell11i 

Purcărete, adusă la Budapesta

sine, într-un moment de cathar

cienilor maghiari,

vadă

"mirlunea"

"măştile" pwtate rând pe rând.

dintre care

de un teatru despre care nu se

sis, când miracolul teatrului se

unii lucraseră şi în România,

ştia aici mai nimic. Poveştile lui

evaporă,

pregătit

Boccaccio, întrupate cu vervă

colului

pentru repetiţia de a doua zi

nebună, cu un haz molipsitor

actoti,

dimineaţa . . .

de "copiii lui Goar1ge", într-un

linişte. Apoi, timp de aproape

seara

târziu totul

era

cedând

locul

existenţei.
oan1en.i.

mira

Personaje,

O

clipă

de

constat că ,

tempo mereu stimulat de pofta

un sfett de ceas, în ritm mereu

deşi a jucat în peste 200 de

de joc şi de histrionismul lui ilie

schimbător,

reprezentaţii cu spectacolul lui

Gheorghe

Galeotto),

aplauze per1tru regizor, pennu

Purcărete,

... când aveam să

(Messer

o

furtună

de

pe toate continen

cuceresc repede asistenţa. Când

intetpreţi, per1tru spititul tânăr

tele, şi s-a remarcat, într-o dis

uimirea, când curiozitatea, când

al acestui spectacol şi pentru

tribuţie engleză, în Furtuna, pe

stupefacţia,

cascadele

generoasa dăn..1ire cu care trupa

scena

unui râs home1ic pun stăpânire

vâlceană a restituit publicului

unui

teatru

dir1

când

ilie

pe publicul care ne speria.Se, în

farmecul unui text "vechi", dar

Gheorghe este cel mai conştiirl

ptimele clipe, ptin glacialitatea

şi fannecul mereu nou al teatru-

cios şi mai energic membru al

lui. Umorul sănătos ce contra-

lui însuşi.

Nottingham ,

"tânărul"

În zilele de 2 1 şi 22 februa
rie. Teatrul "Radu Stanca"
din Sibiu a organizat, cu
concursul Consiliului Jude

Ion Parhon

româneşti sau străine, şi participă la întocmirea unui repertoriu
adecvat instituţiei. Majoritatea nu cunosc publicul căruia i se
adresează spectacolele teatrului lor. S-a pus şi degetul pe rană:
există secretari literari angajaţi pe criterii de rudenie ori priete

ţean Sibiu, al Ministerului

n ie sau, şi mai grav, de orientare politică. Aceşti funcţionari

Culturii, al Inspectoratului
pentru Cultur� al Judeţului Sibiu, cea de a II I-a ediţie a

încarc� organigrama teatrelor fără s� lase vreo urmă în viaţa
teatrală şi culturală a urbei. Or, secretarul literar trebuie să fie un

Colocviului de Critic� Teatrală. Programul a cuprins spectacole

om de mare cultură ! Nu numai teatral�. Se poate spune c� la

de teatru, Jans�ri de carte şi colocviul propriu-zis.

Sibiu s-a realizat portretul-robot al secretarului literar ideal şi că

Temele din acest an au fost: "Rolul secretarului literar în teatru",

i s-a întocmit în mod impecabil fişa postului - verbal, însă.

"Centenar Mircea Ştefănescu" şi " Estetică şi teatrologie". Au

Colocviul nu a avut, de altfel, drept scop să dea lecţii ori s�

participat mulţi invitaţi din teatre, secretari literari, critici, realiza

impun� unora sau altora obligaţiuni de serviciu, ci doar s� pună

tori de emisiuni teatrale de la diferite posturi de radio şi televizi

pe tapet o problemă arzătoare a vieţii teatrale româneşti.

une naţionale şi teritoriale, profesori de la Academiile de teatru.

Reuşita ar fi fost şi mai evidentă dacă ar fi participat toţi secre

studenţi de la secţiile de teatrologie, regizori, actori, scriitori, dra

tarii literari existenţi actualmente în teatre. Ar fi binevenită

maturgi ... Pe larg a fost dezbătut subiectul principal - "Rolul se

tipărirea unei broşuri cu toate cele ce s-au spus cu această

cretarului literar în teatru". S-a arătat că majoritatea secretarilor

ocazie.

literari se ocupă cu redactarea caietelor-program, realizarea

Colocviul a fost şi o plăcută ocazie de întâlniri culturale,

afişelor, întocmirea listelor de invitaţii, distribuirea acestora din

prefaţând marea sărb�toare din toamna acestui an, când teatrul

urmă, pregătirea şi servirea cafelelor şi fursecurilor, Jeg�tura cu
tipografia ş.a.m.d. Puţini citesc piese. mai noi sau mai vechi,

�
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sibian va împlini 4 0 de ani de existenţă.

Stracula Attila

Bertolt

Bertolt Brecht la masa de lucru

Z

iarele şi revistele din
peste 1 50 de oraşe
gem1ane vorbeau în
ziua de 10 februarie,
când

s-au

împlinit

100 de ani de la naşterea lui
Bertolt Brecht, despre
numit

"tnaraton

Lm

aşa
Brecht".

Această aniversare a însemnat,
de fapt, publicarea pe câteva

mii de pagini - numai la Editura
Suhrkamp din Frankfurt am

Werner
Wemer

Hecht,

]an

Detlef Muller Oa

şi

Lm

Şi chiar dacă presa este asaltată
de multe showuri-kitsch despre

neck, Angelika Hurwicz, Regi

pretins scandalos fenomen
Brecht, organizatorii din întrea

Reichel, colaboratori apropiati

Lm

ga

Germanie

şi-au

privit cu

multă seriozitate munca de
pregătire a aniversării . Zeci de

ne Lutz, Hartmut Reck şi Kathe
ai

lui

Ensemble, casă deschisă. Actori

Knopf,

30 numai în februarie).
Noaptea poetului, 9 spre 10

cântat, au jucat, au dansat după
texte brechtiene în fata unei

Klaus

februarie, adună sute de fani

multinl..i

pret de

Brecht în fata Casei Memoriale

întâlnit aici actorii de la BE cu

tură, emisiuni radio şi TV (peste

de

Berlin. Întâlnirea de a doua zi,

tineri

jubiliară, în 6 vo

la Cimitirul Darothee de lângă

Brecht

lume.

Încă

70

de

titluri,

pe

casa

Chausseestrasse

dirl

lui, strânge autorităţi de

cuprinzând piese de teatru, ver

seamă ale oraşului şi ale guver

smi,

nului,

scrieri

despre

teatru,

care îi depun

scrisori ş.a. , apar într-o colecţie

monnânt şi îi

specială. Şi peste 30 de lucrări

actorilor

despr-e opera lui. Bt-echt, semnate
de critici, eseişti, scriitori, sustin

acest maraton Wemer Hecht,

cu

"Bl-echt-Ononik'' (1200 de pagi-

flori la

timp,

la

Berliner

şi oaspeti ai teatrului au citit şi

mai tipărit o ediţie în 20 de vo
una

interpretează

1 0 februarie a însemant, în

peste 2 700 DM). În plus, s-au
lume şi

Brecht,

savant, cu bună şcoală, frag
mente dramatice şi muzicale.

Oder, simpozioane, seri de lec

brechtologilor

Mittenzwei

Roman Herzog, preşedirltele
Germaniei, iar Erwin Gescho

acelaşi

comentate, în 30 de volume,
îngrijirea

care vorbesc Gyărgy Konrad,

preşedintele Academiei de Artă,

expoziţii, de la Rin până la

Main - a unei ediţii complete şi
sub

ni) vine, în plus, cu o replică
savantă şi perfect documentată
la scandaloasa "Bred1t şi Co".
(1097 de pagini) de ]ohn Fuegi.

impresionante.

S-au

studenţll claselor de actorie, cu
regizori
este

şi

un

artiştilor tineri, iar

muzicieni.
fenomen

al

Un plop stă

pe strada Karl, pe muzică de

Eisler şi Brecht, Piesa didactică

rea culminează , în seara zilei de

de înţelegere de la Baden.
Baden, Capete rotunde şi
capete ţuguiate, Măsura au
devenit spectacolele cele mai

10

gustate de berlinezi.

ascu

de

ltă, în lectura

la

Berliner

Ensemble, versurile. Aniversa
februarie,

cu

Adunarea

solemnă festivă a Academiei, la

Şi

sunt

numai câteva din cele 70 jucate
49
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în această lună în peste 60 de

şi politic, devin parabole ale

lui dramatic are o plajă largă de

oraşe

prăbuşirii

conotaţii supraficţionale.

din Germania. Ponderea
o au piesele didactice scrise de

unei

jumătă�i

din

Germania, cea de Est, care avea

Brecht între 1928 şi 1930, multe

pretenţia să schimbe fata lumii.

Capul de aftş rămâne Arturo
Ui, în regia regretatului Heiner

dintre ele prezentate de autor,

Însoţit de o muzică bună, com

Mi..iller.

pe atunci, la Baden-Baden sau

pusă de B. Rinnert, textul se

despre

Berlin, unde au devenit obiec

prezintă, în fata celor

cucereşte oraş după oraş,

tul t.mor indignate cronici ale

trăit acest

criticilor şocaţi de stilul inco

de .meditaţie.

mod al artei brechtiene.

Dar

wiaş eşec,

ea.t·e au

ca o clipă

Măsura 0930) se joacă, de ase

Nu
un

mai

este

vorba

gangster

care

ci

despre o istorie a Germaniei
într-t.m

context

general,

tipul

fundamental şi omniprezent de

piesele se deschid astăzi lumii

menea, cu sala a.�·hiplină. Un tâ

dictator

noastre

năr chinez îşi acceptă condam
na.t·ea la moarte pentru trădarea
cauzei revoluţiona.t·e . Regizorul

înspăimântătot� la puterea a.t·

spre

dezbaterea

din

perspective noi a t.mor teme
fundamentale, pe care ele le
oferă

cu

manizarea,

prisosinţă:

interumane.

Goethe,

Klaus Emmetich foloseşte pen

ethoven se întâlnesc în acest

tru prima Oa.t'ă partitura muzica

Arturo Ui şi comentează, prin

din relaţiile

lă completă a lui Hans Eisler şi

propria lor producţie a.ttistică,

face vizibile rădăcinile marxiste

sensul fundamental al dictaturii.

Scenă

şi

public,

text şi spectacol, regizor şi actor,
- aceste binoame capătă

dimensiuni

infinitului.

dezu

text şi realitate, cuvânt şi reali
tate

a

Heine, Holderlin, Wagner, Be

pierdută,

morala

alienarea, răceala

tistică

ridicându-se,

noi,

alte

ale pieselor brechtiene.

Zbon.d peste ocean (1927), t.m
remember pentru Charles Lind

Martin Wuttke joacă în afa.t'ă de

tirnp, folosind t.m limbaj univer
sal de comUnicare. Şi, nici o cli

relaţii

bergh, este completată de regi

pă, nimic nu este

mai este

zorul Robert W.tlson cu două

la viitor. Aceasta este moşteni

lumea, teatrul devine doar t.m

texte frapante de Heiner Mi..iller

rea Brecht:

joc.

şi Dostoievski

dreptate amintea Roman Her

funcţionale. Scena nu

Regizorul Joachim

viitorul.

Pe bună
"De ce

în

sa morţilor''). Apocalipsa viito

zog, în

Piesa didactică de înţelegere
de la Baden.-Baden., se foloseş
te de va.tianta lui Brecht din

rului, neîna·ederea în progresul

trebuie să rent.mţe artele la pre

tradiţiei occidentale şi în inten

tenţia de a se an1esteca în jude

ţiile umaniste ale raţionalismu

căţile sociale ? Nu este oare re

1949,

situaţia

lui ştiintific, evidenţiate de jocul

semnare, dacă nu se

din Germania de Vest.

magistral al actotilor, amintesc

distracţie ? Altfel spus: a devenit

Cele două personaje, Einser şi

de &ământările tinerilor expre

societatea noastră atât de mora

Zweier,

lui

sionişti de la început de veac.

George

Căci Brecht este revendicat de

care

politică

Staritz,

("Amintiri -din ca

fără trimitere

comenta

întruchipări

Konrad Adenauer şi

ale

Marshall , şi Herr Schnitt, sim

bolul naivului păcălit economic

�

so

expresionism, futurism, supra
realism, postmodernism. Textul

seara aniversării :

lă încât ar putea

vrea decât

renunta

exigenţele morale ?".

la

Al. Ronai

