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chipa revistei "Scena" - în echipă îi includ nu
numai pe membrii redacţiei, dar şi pe colabora
torii ei apropiaţi - va trebui să gliseze de la un
sistem tradiţional (altminteri concordant cu al
majorităţii publicaţiilor de gen din Europa), ce
presupune un reflex în oglindă al vieţii teatrale şi
parateatrale, spre un sistem mai mobil, mai ofensiv, care să
implice o funcţie accentuat activă şi dinamică., de prospectare
şi proiectare a problematicii specifice artei scenice. Astfel,
studiind tendinţele de dezvoltare a teatrului în raport cu
evoluţia de interes a spectatorilor, revista noastră va încerca să
descopere punctele de incidenţă şi cele de divergenţă dintre
teatru şi publicul său, spre a vedea în ce măsură cele două
identităţi interdependente pot intra în
coinc}denţă, altfel spus, în armonie.
In polifonia culturală a acestui sfârşit
Aşa cum am promis, în numărul de faţă
de mileniu se caută în toate zonele
dedicăm cea mai mare parte din spaţiul cronicii
(politice, sociale, economice, monetare
dramatice spectacolelor realizate de tineri:
etc.) drumul spre o solidarizare a intere
dramaturgi, regizori, actori.
selor, spre o sincronizare a mecanismelor
În numărul viitor veţi putea citi cronici la spec
naţionale, fapt perfect valabil şi pentru cul
tacolele O noapte furtunoasă (Brăila) Uşa
tură, )mplicit pentru teatru.
închisă (Piatra Neamţ), Cu dragoste,
In acest sens, publicaţia noastră
Nicolae
(Constanţa). Cotletele (TNB),
pregăteşte în lunile următoare o serie de
Alcesta,
Don Juan (Sfântu Gheorghe),
dezbateri, colocvii, mese rotunde, anchete
Bărbierul din Sevilla ("Ţăndărică"), Jocul
sociale consacrate fenomenului teatral viu,
nebunei mele mame (Theatrum Mundi).
cu alte cuvinte nu văzut în oglindă, ci sur
Tacâmuri de pui ("Bulandra") etc., relatări
prins în faţa oglinzii, spre a-i putea
despre Gala Absolvenţilor de la Studioul
corecta, schimba, încuraja sau descuraja
Casandra al UA TC. precum şi continuarea
expresia în plină mişcare. Iniţiem o suită
anchetei "Absolvenţii - încotro/", pe care o
de sonfiaje de opinie pe teme diverse, pre
începem în numărul de faţă.
cum: "Incotro merg absolvenţii facultăţilor
de artă teatrală ?", "De ce vin spectatorii
tineri la teatru ?", "Opera şi baletul din
România - o nevoie de înnoire?", "Vârsta critică a interpretului",
"Teatrul - artă populară sau artă de elită ?" etc., precum şi dez
bateri ca: "Locul comediei în tristeţea tranziţiei", "Arta pentru
artă şi arta pentru public", "Teatrul comercial", "Marketingul
teatral", "Profesionalismul criticii de teatru", "O resurecţie a
tragesliei ?" şi altele.
In felul acesta concepem noi implicarea.
,

D.S.
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Sunt

Primele inlJresii

P

năucită de forţa acestei

reprezentaţii; nu se "punctea

Spectacolele sale sunt o provo
care pentru spirit.

ză", nu se acceptă principiul

să

contenesc

Nu

ătrund cu sftală în Sala

minirnului efort

din Lmnă, pare a câştiga din ce

gânduri. Se

nal din Craiova. Linişte

în ce mai mulţi adepţi şi în

Îmi arnintesc de calitatea

desăvârşită. Concentrare şi pre

cizie maximă . Austeritate şi dis

teatru. Sunt cucerită de împleti

de observator al unui proces

tma perfectă ce se ţese parcă

intim.

ciplină.

între

singmă, la vedere. Tot ce se

Prezenta mea este şi ea stânje

dămire.

întâmplă este justificat, abstrac

Mare a Teatmlui Naţio

Medie

optimă

conştiinciozitate
Entuziasmul
conţinut

în

se

şi

pare că

riscul

este

care,

în vremea

asumam

cona·et. Asta ţine de talentul lui
Purcărete de a constmi ediftcii

neri diftcile.

complexe, perfect articulate pe

Îmi dau seama că ceea ce se

niveluri.

desfăşoară în fata ochilor mei

Acest magician al formelor are

nu este o repetiţie obişnuită, de

vocaţia comunicării: nu doar că

lucm, în care să se zăbovească

are ce să transmită, dar ştie şi

fiecărui

fragrnent

spaţii,

Mă

simboluri,

reaprind luminile.

simt

uşor

mea

jenară.

nitoare .

tul are conotaţii clare în plan

necondiţionate a unei propu

asupra

descopăr

în

cun'l s-o facă, lăsându-ţi bucuria

parte, ci un "şnur", realizat ca la

de a decocliftca uşor mesajul şi

Revelatia trudei
>

C

urând,

când s-a reluat

munca

"

pe bucăţi", am

descoperit

îndelungul

efort, exerciţiul extrem de solici. tant,

căptuşeşte aparenta

care

spontaneitate, puritatea reacţii

carte, o derulare cap-coadă, în

iluzia că măiesuia ţi-ar aparţine.

lor din spectacol. Dincolo de

regim de spectacol. Aeml vi

Aşa cum

motivaţiile

brează de autoritatea regizoru

subjugă şi spectatorii, respec

înţelegerea unei idei, a unui

lui. Calm, Silviu_ Purcărete, se

tând (dintr-o solidă

sens, actorul u·ebuie să

concentrează, la rându-i, racând

profesională, dar şi din instinct

posibil un transfer de energie

de artist) trei dintre regulile de

între el şi cei de pe scenă. Cu

aur ale mijloacelor teatrale de

responsabilitatea,

dar

şi

cu

expresie:

îi

vrăjeşte pe actori, îşi

claritate,

educaţie

riun,

sur

neze.

priză. Aceasta din LU'lTiă are şi

pr

aici un

M-a

urmăreşte, supervizează. Tace:

gândită,
gătită,

Îşi respectă actorii.

pare

argumentată

şi

pre

atât de subtil încât ea
inedită

şi

imprevizibilă.
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încar

ml vi ţii în slujba iluziei scenice.

infonnatician,

nu întrempe, nu cornentează.

o

absnactul

De aceea are nevoie de repere

detaşarea

regirn special - este

reliefe-ază

de

prin concr t, punând tot adevă

sângele rece al unui chirurg, cu
t.mui

El

psihologice,

ise şi
m

n1ai al

·s

d

•

atenta f.txare a lor.

ţionat lipsa de orgoliu,
a c lor ce alcătuiesc

corul. Într-o profesiune bazată
pe concU!,ia lui

altfel, car-e defi-

neşte şi susţine individualităţile,

mai sigt.Jr pe rezultatele sale,

poziţiei improprii a surselor de

personalitatea, e greu să sudezi

nici

lumină,

o echipă

să funcţioneze

mieră".

aparţine lui

Toruşi,

care

soliclar. MeriQu
Purcărete,

îi

care

a

reuşit

să

vorbă

face

de crize

"de pre

amintind de oglinzile

buclucaşe.
o

uşoară tensiune

simţită

în

ale

zi.

scenă

răzbat

şoptite
de

serioase

până m

pe

fundlli

sălii, unde mă aflu. Propunerile

adune în sptijinul viziunii sale

Purcărete

de

mai des. În răstimpuri îşi mani

actorilor sunt primite f.tresc sau

simte,

festă nemlliţumirea, pll.motând

respinse blând, cu argumente

pe marginea fotoliului din faţă.

fer me. Regizorul nu oboseşte

asimilare

puterea

necesare.

tOQJŞi,

Se

indirect,

oboseala.

Nimeni nu se plânge,
exemplu, în pauze

dar, spre
râde de

se

nimicuri, mt.tlt şi cu poftă, pen

"mustăceşte"

Fragmente

discuţiei

concentrarea

şi

parcă

ultima

se

la fel de atent, notează câte

plin

ceva în caiet. Comunică

sel11.1e
1 cu Remus Mărgineanu,
La

tlu a lupta astfel împotliva în

asistenQll

cordării.

"şnuntlui" coboară pe scenă cu

De

asemenea,

este

înduioşătoare fragilitatea

acto

său.

sfârşitul

lista în mârlă. Dintr-o nesfârşită

să verifice dacă reperele sunt

dar·e.

După

caz,

redefineşte,

repetă, lămureşte.

Intervine, de asemenea, t.m simţ

special al timpului,

care

este şi

mai bine drămuit, exploatat la

rilor, dependenţa lor, nevoia de

delicateţe

conflrillare

care,

de astă dată, se

fereşte să le facă obsetvaţii în

manifestă

mai

puternic

se

prezenţa mea. Se ascu nd, deci,

scenă toţi îşi găsesc câte ceva

ptin

în spatele ecranului de pârlză,

pentru

explică

în

primt.tl

şi

rând

rapoJtarea la autoritatea totală a

directorului de scenă. Supune
Ied

manevrat

cieni.

faţă

de

complice

Asist,

actori

de

fascinată,

se

tehni
la

t.m

echipei este absolută, fiind : (oare, involuntar ?) spect'lcol de

funcla.mentată pe încredere şi • umbre

pe o asumare liber consimţită.

De câte ori schimbă (modifică

Iile

sunt

oricum

Purcărete
aceeaşi

imagini

chinezeşti.
hilare,

Se

din

nasc
cauza

maximum.
de

făcut:

Când

nu

probează

nl.ici

sunt

în

costume

retuşuri,

repetă

cântece sau momente m grupuri

restl"ânse, încearcă sau propun
machiaje. Fiindcă, într-adevăr, s-a
făcut ora 1 1 noaptea, ru mâine
este ...

mărunte),

reconstluieşte

siguranţă

şi

cu

migală,

Î!xând noi puncte de reper.
Se lucrează

cu

Rigiditatea e

umor relaxant.

astfel

evitată

cu

..

măiestlie. Rămâne o exactitate
1

matematică a cărei necesitate e
de

clar

necontestat,

care

nu

devine obositoare, căci indica
tiile regizorului sunt, câteodată,
străbătute de o

fină autoironie.

Când li se spune să se retragă

"37 de centi.metli" sau să nume
! ' "5 seCLmde", actmii ştiu cât e
precizie

şi

cât,

glumă.

Şi

se

:m1.uză. De aceea, poate, tensi
unea "de premieră" îşi face loc
mai greu şi mai târziu.

Liliştea
cinaintea flltlri

F

blic",

ără panică,

fără

de

se

prisos

spaime
apropie

momenQtl "ieşirii
ca

'Lifemistic,

să

numim

seara

la

pu

astfel,

oficială în care

- m genere - prezenţa criticii

dă
fiori. Întotdeauna timplli rămas

�te considerat prea scurt pen

tru câte mai sunt de făcut. În

cazul nostn.1, al unui creator
•nin, lipsit de angoase, aspm

cu

sine msuşi şi, prin aceasta,

https://biblioteca-digitala.ro

Premiera

D

imineaţa nu se repetă.

�?

�

r s ecta

E

nescnsa

legea

pnn

care,

înainte de un rnoment atât de
irnpottant, energiile sunt con

cam
cu trei ore înainte de începerea
sexvate. Ia teatru se vine

reprezentaţiei, su.fident pentru
intrarea

în

telegramă
afrşată la
baftă

"atmosferă".
de

la

O

Bucureşti

intrare, cu urări de
Cocăi Bloos,

din

partea

au

emoţii,

îmbărbătează pe toată lumea.

Toţi

dar

fiecare

încearcă să ia ce e bun

din

această stare. Profit de răgaz şi

mai culeg câteva impresii. Trag
cu ochiul la sala de machiaj, în

care se capătă o imagine nouă,

aceea a personajului. Prin ca-

Maia
Morgenstern
"Tr ale$C în
arm o n1e cu
cee a
''
ce sunt.
Cum aţi intrat în această aventurn a

Vă fac o mărturisire. Când am inceput

Orestiei ?

spectacolul, domnul Purcărete a ţinut un

Domnul Silviu Purcărete mi-a dat tele

discurs, salutându-i pe colegii de la

fon într-o zi să mă întrebe dacă doresc

Craiova, prezentându-ne pe unii altora şi

să joc în spectacolul său rolul

ne-a spus aşa: "Uitaţi, eu am făcut acest

Clitemnestrei. În primul moment mi-am

spectacol la Limoges; noi îl vom relua

pierdut glasul de emoţie, după care am

aşa cum este, dacă sunteţi de acord -

scos nişte "chirăieli" de bucurie şi apro

iată, am aici caseta. Dacă nu doriţi, nu-l

bare. A fost, într-adevăr, o surpriză mi

vom face. Gândiţi-vă bine ! Dacă, din

nunată, un dar pe care mi 1-a făcut

raţiuni etice, estetice, de deontologie sau

primăvara. M-am lansat cu tot entuzias

de mândrie profesională absolut justifi

mul în această aventură, chiar dacă m-a

cată, nu vreţi sau nu puteţi, vă rog să-mi

costat foarte mult. şi la propriu. şi la figu
rat. Numai parţial m-am bucurat de

spuneţi !" Ne-am gândit, fiecare s-a

intrebat pe sine, şi am hotărît: da ! vom

înţelegerea conducerii Teatrului Naţional

privi caseta, da ! vom face spectacolul,

din Bucureşti. Puteţi s-o luaţi şi ca pe o
critică. Dar, asta e, nu le poţi avea pe

aşa cum a fost conceput la Limoges.

toate ! Am considerat că rolul din

multă atenţie, asumându-ne această

Orestia şi colaborarea cu Silviu
Purcărete merită orice efort şi orice sa
crificiu. Şi-atunci am venit şi am lucrat la
Craiova în luna martie; în aprilie am fil
mat ceva, iar după aceea am putut veni
înapoi tocmai atunci când s-au reluat
repetiţiile.
Se ştie că Silviu Purdrete a montat
acest text şi la Umoges. Aţi
vreo
dată impresia, pe parcursul muncii, că
totul este gata dinainte ?

poziţie, după care Silviu Purcărete a

avut

�

Ne-am u1tat la inregistrare cu foarte

schimbat absolut tot, în funcţie de ceea
ce suntem noi, ce dăruim noi. ce
inspirăm noi imaginaţiei sale.
Am vrut ca prin această mărturisire să
vă demonstrez - nu prin sentinţe, ci la

modul cel mai sensibil ŞI concret - că

este vorba despre un spectacol cu totul
nou.

1 n afam de partea comun� din povestea
lui Oreste, mai există ceva
să

care

8
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apropie această montare de Trilogia
antică a lui Andrei Şerban de la TNB ?
Nici gând. E ea diferită de cea de la
Limoges, darmite de altă producţie ! Nu
se aseamănă prin absolut nimic. Şi asta
nu pentru că ar fi căutat Silviu Purcărete
să fie altfel. Problema lui nu este să fie
altfel decât ceilalţi. Nu asta e motivaţia
lui. El este complet devotat ideii sale,
concepţiilor sale, visului său.
Aţi putea s�-1 caracterizaţi succint pe
artistul Silviu Purdrete ?

Nu.

Pentru

că

îmi

place

să-mi

împărtăşesc gândurile şi, chiar dacă pen
tru moment spun un lucru despre care
bine, alături de ceştile de cafea

mai târziu mi se schimbă concepţia, nu

sau ceai, răsar pentru încurajare

regret. Este inerent atâta vreme cât sun

flori.

tem mereu în transformare, în devenire,

se

În

hol

mai

se

mai fumează şi

vorbeşte

despre

viitoarele turnee, parcă pentru

iar eu accept situaţia ca atare. Pot, totuşi,
să înţeleg de unde ar veni refuzul intervi

11 ie
Gheorghe
"O inten sit ate

c are nu mă
p ar ai ize ază"

a alunga tracul. Mă întâlnesc

urilor: din teama de a nu putea să te ri

din

Silviu

dici la nivelul impresiei pe care ai vrea ca

Ce ne puteţi spune despre modul Îh

Purcărete. Îi mulţumesc pentru

ceilalţi să o aibă despre tine, de a nu

care

privilegiul

1-a

corespunde imaginii pe care vrei s-o oferi

Purcll.rete ?

înlesnit. Îmi răspunde politicos;

celor din jurul tău. Eu, însă, nu simt

Este un regizor sub a cărui atingere

nevoia să prezint o anumrt:ă imagine,

lucrurile se însufleţesc. Dacă obiectele

se

întâmplare
pe

asigură

corect

că

sarcina

asumase,

aceea

cu

care
am
pe
de

mi

receptat
care
a

şi-o

neschimbată. Trăiesc în armonie cu ceea

prind viaţă, vă imagrnaţi ce se întâmplă

apăra

ce sunt, cu ceea ce am de comunicat sau

cu fiinţele vii. Acestea încep să trăiască

intimitatea echipei. Am accep

rat, desigur.
·

i pentru

ca

actul de indiscreţie

sa-m.i fie ie1tat, depun acum
a

aţi repetat sub bagheta lui Silviu

·castă mărturie.
Mădălina Tulinescu Negrea

de ascuns.

un miracol şi s� acumuleze o energie

Ce simţ�i maintea premierei de mâine ?

care, transmisă prin ceea ce făptuiesc pe

am şi eu nervi sau spaime. Dar îmi place

gravitaţiei. De aceea, în spectacolele lui

să le trăiesc pe toate; să mă opun, să le

totul pluteşte, este imponderabil. Cele

stăpânesc uneori, alteori să mă las pur

trei personaje interpretate de mine în

Mi-e şi teamă, am şi emoţii. Ca orice om,

tată de "undă", căci nu te poţi opune

scenă, devine mai putemică decât forţa

Orestia sunt, toate, stăpânite de acelaşi

spirit - cel al lui Agamemnon - care,
după ce omul este ucis, pătrunde în
înfăţişarea lui Pylade şi apoi a lui
Apolon, ţesând urzeala răzbunării. Cultul
detaliilor p� care Purcărete 1-a dezvoltat
în relaţia cu mine, ca actor, a mers până
la a-mi arâta cum trebuie ţinută o sabie,
scos un sunet dintr-un flaut, întoarsă o
privire. Mersul, zâmbetul, rostirea au
fost meticulos urmărite, astfel încât să
lase spectatorului putinţa de a face

Dup� câte ştiu eu, definrţia cuprinde atât

mereu valului, riscând să-ţi fie frânt piep

genul proxim cât şi diferenţa specifică.
Nu ştiu, însă, care ar fi genul proxim în

tul şi să te îneci... De mâine trecem.

cazul nostru.

Ce aţi câştigat din ace� experienţă?

neavoastră ?

de detaşată acum pentru a vll. putea da

� interesează ce spun alţii despre dum

oricum, în altă etapă.

1 mi puteţi spune sau nu sunteţi suficient

•tgur că da. Mă interesează pentru a

seama?

compara cu ceea ce simt şi gândesc eu

Sunt detaşată şi-mi dau seama; nu mi-e

despre mine. E un mod de a mă informa,

ruşine să-mi păstrez luciditatea în orice

, şa

cum nu mi-e indiferent nimic din ce

se întâmplă în lume.

� simţiţi vreodată "hiiituită" de presă ?

situaţie. Dar v-aş invita să vedeţi şi să
trageţi apoi concluziile. Eu le ştiu pe-ale
mele, dar aştept şi opinia dumneavoastră.

https://biblioteca-digitala.ro

cunoştinţă cu un singur personaJ

Mirela
Cioabă

sub trei chipuri. De fapt, amănun
tele au fost cultivate cu fiecare
actor din distribuţie, mergând până
acolo încât se preocupă de ceea ce
face personajul şi după 1eşirea din
scenă. E aproape de neimaginat
cum un regizor de forţa şi anvergura lui
nu scapă din vedere niCI acest fapt.
Colaborarea cu el este o şcoală de

"Mă i a strul
d in p o ve ste
Sunt deja la al cincilea rol în regia lui

teatru prin care, într-un timp extrem de

Silviu Purcărete. El rămâne pentru mine

scurt, se transmit infonrnaţ1i cât în patru

un regizor-reper, încă nedepăşit, deşi am

ani de Institut. Ferice de actorul care are

lucrat cu importanţi directori de scenă,

şansa de a lucra cu el.

dintre care l-aş menţiona pe Aureliu

improvizaţia are vreun rol?

mare siguranţă, cu profesionalism (prin

1 n spectacolele lui Silviu Purcărete

Manea. La Orestia s-a repetat cu foarte

Sunt momente în care regizorul, sub

care eu înţeleg o bună stăpânire a

fonrna unor jocuri, a unor improvizaţii

mijloacelor de expresie), cu multă

diferenţe. 1 n acelaşi timp a fost o

aparent fără legătură cu materialul la

responsabilitate. Purcărete este mai mult

emoţie a competiţiei cu o actr�ă de

care lucrează, provoacă inspiraţia. Se

decât un maestru, este un "măiastru". ca

mare forţll, o mare artistă a Teatrului

nasc din acest subtil artificiu creator

pasărea din poveste. Şi, în plus, este

Naţional din Craiova. Sper ca personajul

imagini de o tulburătoare frumuseţe.

dublat de un om de o deosebită calitate.

meu să aibă măcar aceeaşi strălucire cu

Spre exemplu: a propus actorilor corului

1 n spectacolele lui, toate apariţiile, chiar

Casandra Anei Ciontea de la Limoges,

din Agamemnon să omoare fiecare cu

şi cele din cor, sunt considerate roluri.

despre care au scris toate ziarele

sabia câte o muscă ce bâzâie deasupra

Partitura mea, Casandra, are multe

franceze. Şi... doar o vorbă să-ţi mai

sa ori aiurea, prin spaţiul de joc. Cei 1 3

dimensiuni pe care am încercat să le

"moşi" a u pornit care încotro, vrând să

cuprind în stropul de poveste apărut în

strivească mica insectă. Imaginea avea să

scenariu (Purcărete sublimează rolurije,

spun: sunt fericită !

fie folosită integral în spectacol, în clipa

nu le comprimă). M-am străduit să aduc

în care Clitemnestra arată cu degetul în

câte puţin din fiecare caracteristică a

toate părţile spiritul hâd al lui Atreu,

personajului, nu doar simbolic. mitologic,

devenit pentru interpreţi această muscă

dar şi complex. 1 n primul rând m-a cap

supărătoare. Veţi întâln1 în reprezentaţia

tivat prin dimensiunea de "prorociţă".

de azi această imag1ne, cu un puternic
halou emoţ1onal.
Unrnează seara cea mare, a premierei.
Aveţi emoţii ?

Am. Le simt, le trăiesc, însă, cu o intensi
tate care nu mă paralizează, ci, dim
potrivă, îmi dilată toate cele cinci simţuri,
aşa cum se întâmplă cu luptătorii înainte
9e bătălie; emotia luptei ce unrnează

Adriana
Moca
"O m are

bucur ie. .

''

oz�ana
Oancea

" ... plăcere a
idei 1 o r
no 1
.

''

Mi se pare că rolul meu este foarte m1c,
iar tema a fost uşoară. Tocmai pentru
aceasta a fost prima dată când am lucrat
cu Silviu Purcărete şi nu mi-a fost frică
de el. Prea tare. Şi asta nu pentru că e el
un om rău, ci din teama de a nu greşi.

hiperbolizează totul: văzul devine mai

Măcar o dată în v1aţă fiecare om este

Silviu Purcărete este un regizor chiar

ager, mirosul ma1 puternic, anrna pipăită

profet.

Indulgent. care ceartă foarte rar actorul.

de palmă este parcă mai sigură. Iar când

Nu e prima dată când lucrez cu Silv1u

acestea sunt împlinite, bătălia e pe

Purcărete, dar este întâ1a experienţll

jumătate câştigată.
Sunteti chemat în scenă ! Spuneti-mi

partitură de cor (care e parcă ŞI mai difi

individualizată, până acum eu având doar

buie făcut cât ŞI posibilităţile fiecăruia.

acum, la final: ce credeţi despre interviuri ?

cilll). A fost o mare bucurie pe care am

mică. pentru că ştiam cum se va

1 n vremurile noastre teatrul fără presă,

încercat s-o fructific la maximum.

desfăşura totul; lucrunle erau clare încă

fără interviuri, n-ar putea să existe, aşa

Prezenţa Maiei Morgenstem a fost

de la început. Deci. s-a lucrat foarte

Oricum, pe noi, ce1 de la Craiova, ne

cunoaşte foarte bine ŞI ştie atât ce tre
De astă dată, frământarea a fost mai

cum nu poate fără public. Iscodirea

benefică pentru mine, energ1a ŞI pofta e1

noastră, a actorilor, de către reporteri şi

de JOC sunt contagioase. Strict pentru

spectacol are multe părţi bune; liniştea

cronicari este asemeni răscoliri1 jarului

rolul meu am lucrat foarte puţin cu

cu care lucrezi, îmbunătăţirea unui lucru

spre a-1 păstra la incandescenta maximă,

Purcărete (am avut doar două repet1ţ1i,

fin1t, realizat cu un t1mp în unrnă,

gata oricând să împrăştie fiăcări. Prin ei,

distribuţia fiind dublă). Este genul de

detaşarea care-ţi dă posibilitatea să

ne măsurăm noi puterile noastre.

regizor care are nevoie de propunen.

modifici. Asta neînsemnând că specta
colul de la Limoges a fost mai prejos

blând. Experienţa de re-facere a unui

Această penrnanentă "hăituială" ne ţine

contrar opiniei că desenează mizanscena

mereu treji, nu ne lasă să lâncezim, ca să

şi apoi te "pune" acolo. Dovadll sunt

decât varianta noastră. Tocmai pentru că

nu râncezim - vorba lui Sorescu. Ne

viziunile diferite despre Casandra pe

era un lucru bine făcut, îţi dădea

aminteşte că rostul nostru este să

care le avem colega mea, Mirela Cioabă,

plăcerea unor idei noi, unor adaptări sau

încercăm mereu să urcăm.

şi cu mine. Chiar şi la costum există

mici retuşuri.

�
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A lucra cu Silviu Purcărete este, întradevăr, o experienţă valoroasă. Pentru

bra în vreun fel.

mine ea a început în 1990, cu Ubu Rex...

profesional. Şi, paradoxal, te vezi ca sub

Este vorba, de fapt, despre un câştig

M-am aflat printre actorii tineri care au

lupă. într-o limpezime de cristal.

aderat foarte repede la genul lui de

Silviu Purcărete este o persoană caris-

teatru. 1 n primele momente, fiind ceva

matică. Te face să cauţi mereu a te

cu totul nou şi pentru că tradiţia realistă

depăşi, a-ţi căuta noi mijloace de expre

era foarte puternică, a existat din partea

sie gestuală, vocală. Te ţine mereu în

unora o uşoară reticenţă. Actorul e, în

priză ca pe un actor din teatrul de

general, ca un copil mare, care nu e dis

improvizaţie salvându-te din capcana

pus să renunţe la felia lui de tort, com

manierismului, în care e foarte uşor de

pusă din aplauze la scenă deschisă, la

căzut. Silviu Purcărete te obligă să fii

apariţii sau la replici. De aceea, intrarea

mereu proaspăt. lţi dă o temă pe care

în acest mecanism uriaş speria. Apăruse

ţi-o explică impecabil şi pe care te lasă

teama de a nu te "vedea". Dar e fals !

s-o rezolvi cum poţi mai bine, apelând la

Când eşti de unul singur pe scenă, orice

toate resursele tale. După ce am jucat

greşeală se poate repara din mers prin

Ubu Rex... în toată lumea, obişnuiam cu

tehnică sau stare. Pe când într-un spec
tacol "de precizie", în asemenea con

tate şi 5 de Ubu...

struţii complexe, întregul este atât de
nuanţat conturat şi de riguros, încât ţe

unul dintre pilonii grupului. Ca de fiecare

Ma1 mult ca sigur, sunt o norocoasă!

constrânge la o mai mare concentrare

dată, întâlnirea cu Purcărete mă

Lucrez pentru a doua oară cu Silviu

pentru a nu greşi, pentru a nu dezechili-

provoacă la o luptă pentru perfecţiune.

nea
ragom1r
•

Sentimentul
senţi al ităţ i i

toţii să spunem că avem 4 ani de facul

La Orestia mă bucur, simţind că sunt

Purcărete şi am deja curajul să spun că
m dobândit experienţă. Este un regizor
unaş care ştie cum să-ţi câştige încrede' a şi, Indiferent de rolul pe care ţi-I ofe
, te convinge că munca ta în scenă
ste esenţială. Şi chiar este! În specta

Leni Pintea-Homeag
o şt i inţă 31S pec i ală..."

' '

Cum aţi lucrat, de astA dată, cu Silviu

îmi doream un rol de seninătate, "de

colele lui chiar şi o simplă trecere de la

Purc�e?

linişte". 1 n general, eu mă ataşez mai

"curte" la "grădină" îţi dă sentimentul

Ne înţelegem din ce în ce mai bine.

mult de partiturile dificile şi care îmi

une1 mari responsabilităţi. Am deci, din

Lucrăm împreună de aproape 1 O ani şi

nou. privilegiul de a-i sta în preajmă. De

am ajuns să ne cunoaştem atât de bine

am avut o preocupare nouă: ritmurile,

multe ori, am avut senzaţia că Silviu con-

încât colaborarea noastră a devenit

tobele. Atât am exersat, că îmi devenise

ru1eşte două spectacole simultan: spec

"silenţioasă". Nu există nervi, discuţii,

reflex. Şi acasă, în toiul pregătirilor de

' olul propriu-zis şi un alt mare specta

comentarii, el ne transmite ce doreşte,

Paşti, băteam în masă cu două linguri de

iar noi facem. De multe ori nu apucă să

lemn. Mi-a plăcut. Şi, într-un fel, chiar mi

termine bine ce are de spus, că noi am

se potriveşte. Singura greutate cu care

c 1l

repetiţia. Orice indicaţie dată acto

rul Jl

e o poveste. În câteva cuvinte el

aduc mereu sarcini noi. 1 n cazul de faţă

şi înţeles. Mă simt foarte bine în specta

am luptat permanent a fost aceea de a

M1 -a oferit şansa extraordinară ca

colele lui pentru că sunt lucrate "mili

mă înfrânge, de a păstra mereu

p .te un timp să pot spune că am jucat

metric", cu atâta minuţie încât nu-ţi dau

"motorul" sub-turat, eu fiind o fire vul

d ŞI n-am să ezit niciodată să mă laud cu

voie să greşeşti; în aceste montări, după

canică. Recunosc că am avut şi multe

ce ieşi la public, nu mai e loc de

spaime: sarcinile simultane, ritmul, mer

"moşul" meu din cor. Este o falsă impre

improvizaţii.

sul special, în ralenti, care te poate
foarte uşor dezechilibra, mai ales dacă ai

upnnde mai mutt decât o idee - o lume.

1 ctra în Orestia lui Silviu Purcărete

��

l

•

că munca în grup anihilează persona
tea actorului. Eu consider că este o

Precizia matematică este o ştiinţă spe
cială a lui Purcărete, care îmi dă sigu

perienţă necesară, un exerciţiu de

ranţa a tot ceea ce este în jurul meu,

la înălţime de 3-4 metri, pe care trebuie

nerozitate, de disciplină, de modestie,

lăsându-mi nealterată emoţia, preocu

să stau culcată pe burtă aproape un

tocuri înatte, puntea aceea ieşită din zid

parea pentru personaj. E vorba despre o

sfert de oră. E dificil şi să-ţi păstrezi res

rigoare care se potriveşte de minune cu

piraţia pentru monolog într-o astfel de

puţ1n (distribuţia fiind dublă). În specta

structura şi educaţia mea de ardeleancă

poziţie incomodă, darmite să cânţi. Dar

colul lu1 Silviu, acest personaj capătă o

aşezată şi "temeinică".

simt că am învins toate aceste obstacole.

de profesionalism.

1· ntru Electra am repetat destul de

pres1vitate deosebită. Mi s-a

1n

Orestia o întruchipaţi pe Atena,

încredinţat o "misiune specială": să joc

ze[ţa echilibrului raţional,

1

phcile fără să le spun. La început m-am

a

serenităţii....

Şi cu ajutorul lui Silviu Purcărete am
descoperit, după mulţii mei ani de

Am fost fericită s-o interpretez pe

teatru, că secretul este a nu mă lăsa

s1mţit pusă în încurcătură dar cu

Atena şi o iubesc foarte mult în primul

copleşită de vremea care trece şi a nu

Purcărete nu e de glumit. aşa cum nici

rând pentru că este cu totul altceva

cu m1ne nu e...

decât Lady Macbeth sau Phaedra: chiar

ajunge niciodată să spun: "asta nu mai
pot să fac 1".

11�
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Corul şi 1 o rest i_a 1
democratia
�

V aler
Dellakeza
"Purcărete
iubeşte
act o rul"

cronica

�

ORESllA după Eschil ·TEATRUL NAŢIONAL din CRAIOVA THEATRE DE
L'UNION -CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE UMOGES ET DU

UMOUSIN, OFFSHORE INTERNATIONAL CULTURAL PROJECTS

reprezentaţiei: 15 mai 1 998

Ce ne puteţi spune despre regizorul
Orestiei şi arta lui ?

•

regia, scenografia şi coloana sonoră: Silviu Purdrete

După felul în care abordează teatrul, eu

•

Data

Scenariul (adaptare după o traducere de Al. Miran),
•

Distribuţia: Valeriu

DogaruNalentin Mihali (Paznicul), Maia Morgenstem (Ciitemnestra), Ion
Colan/Marian Negrescu (Mesagerul), Ilie Gheorghe (Agamemnon, Pylade,

cred că Silviu Purcărete se apropie

Apolon), Mirela Ooaba/Adriana Moca (Casandra), Valer Dellakeza (Egist), Angel

foarte mult de adevărul absolut al artei.

Rababoc/Adrian Andone (Oreste), Ozana Oancea/Anca Dragomir (Eiectra),

Este un autor complet; "compune"
aproape totul în spectacol: decorul, cos

Nataşa Raab (Doica), Tamara Popescu/Gabriela Baciu (Pythia), Leni Pinţea.

tumele, câteodată muzica şi cel mai ade

Homeag (Atena) şi Geni Andone, Constantin Cicort, Corina Druc. Georgeta
Luchian-Tudor, Monica Modreanu, Smaragda Olteanu.

sea scenariul. Ne convinge de fiecare
dată că harul e esenţa profesiunii noas
tre. Şi în cazul Orestiei, el a realizat o
adaptare, după textul tradus de Al.
Miran. Deşi a făcut o variantă şi la
Limoges, acum a schimbat toate person
ajele, a luat-o de la capăt. Parcă a lucrat
cu mai multă plăcere la noi, cu mai
multă inventivitate. Se pare că aici se
simte mai bine. Poate pentru că apreci
ază şi senozitatea noastră, ca trupă, cum
au făcut de altfel toţi cei cu care am
colaborat. Nu ştiu cât suntem de talen
taţi, dar profesionişti ne străduim să fim,
mereu dispuşi la concentrare şi "mobi
lizare" maximă. Din fericire ne aflăm
într-o zodie norocoasă, avându-1 alături
pe acest creator. Şi, trebuie să
recunoaştem, şansa reprezintă 80% în
munca noastră. Ea ne-a făcut să ne întâl
nim cu Purcărete, dar arta lui ne-a unit
până dincolo de graniţele meseriei.

Aţi avut vreoda:ta impresia cA 1'n

montările sale actorul este pus pe planul
al doilea ?

Acest regizor iubeşte actorul. Cine
spune altceva, nu cunoaşte meserie. Se
tot bate monedă pe ideea de cor. Dar
e mult mai greu să conduci, să îndrumi
un grup de oameni decât pe fiecare în
parte. Tocmai. faptul că reuşeşte să
articuleze atâtea individualităţi într-una
singură dovedeşte cât este de priceput
în travaliul său. Am avut ocazia să văd
pe casete spectacole ale sale realizate în
străinătate (Don juan, Trei surori, Visul
unei nopti de van\), în care nu există

cor şi unde e de netăgăduit că actorul
se află în prim-plan. Acolo se vede mai
bine cum acest director de scenă ajută
ş1 provoacă actorul să devină la fel de
mare ca şi el.

�

M.T.N.

C

ea elintâi şi, dacă se
spt.me
.mat neaşteptata surpnza
pe care o fi..uniţează Orestia lui
Silviu Purcărete este apariţia
Corului, puţin după începutul
p1imei
părţi
a
trilogiei,
Ag:am.etnnon: în lumina incer
tă, cenuşiu-violacee - e încă în
zori şi sunt zorii unei zile tulburi
- pe scenă înaintează temător,
cu pasul şovăielnic, o masă uni
formă de siluete gârbovite. Sunt
siluete de bărbaţi, drapate în
costume parcă fi..mcţi.onăreşti,
"de gata", greoaie, lăbălţate; în
mâini poartă cu toţii serviete
burduşite şi bastoane ce se vor
transforma apoi în scăunele pli
ante cu trei picioare (mai ţineţi
minte "cozile" de altădată, la 4
dimineaţa, la carne ?). Reacţia
privitorului avizat e promptă:
Corul elin Phaedra, uşor modi
ficat ! Purcăl-ete se repetă ! În
realitate, senzaţia de deja-vu se
spulberă (pentru mine, cel
puţin, s-a spulberat) după doar
câteva clipe, topindu-se într-o
idee: ideea masei amorfe, lesne
manipulabile, care este, în
tragedia scrisă acum 2 500 de
ani ca şi în comedia umană a
societăţii moderne, "poporul",
acea abstracţiune plurală căreia
i se dă iluzia că e ascultată, te
mută, respectată. Ceea ce în
Phaed.ra, piesă aşa-zicind
intin'listă (cu tot amestecul
zeilor, conflictul se consumă
într-un "triunghi" foarte uman),

�te
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părea o găselniţă de efect mai
cu seamă plastic, capătă în
Orestia, operă cu fmalitate
morală evidentă, justificare
orgaruca şi sens superior. Aş
spune chiar că, în perspectiva
lui Purcărete asupra trilogiei
eschiliene, Corul nu putea să
arate altfel - lucru care nu sca
de cu nimic meritul regizomlui
de a-şi fi asumat, înfruntând-o
implicit, acuzaţia de autopasti
şare . Este vorba despre Corul
bătrânilor argieni din Aga
grupul
cao
memnon,
Choeforelor şi chiar cel al
Eriniilor - Eumenide elin cele
lalte două texte au pe scenă o
funcţie şi un aspect mai
degrabă decorative, deşi celui
elin urmă îi revine rolul de pro
tagonist în Ewnenidele. Acel
Cor piere decimat de un rău
straniu, inexplicabil, la sfârşitul
primei părţi a spectacolului,
pentru a reapărea sub chipul
minusculelor marionete elin tri
bunalul areopagiţi.lor care, tras
pe sfoară Qa propriu !) de
Atena, va da în final verdictul
favorabil lui Oreste. O amar
dezamăgită şi aproape înfiico
şătoare meditaţie pe tema
democraţiei ''victorioase" pro
pune
Silviu
Purcărete în
Orest:ia, atenuând cumva, pen
tru uzul optimiştilor incorijibili,
sarcasmul onduziei ptintl:-un
ce apoteotic infuzat secvenţei
de închidere a spectacolului:
versurile unde ji tele duhuri

răzbunătoare, acum îmblânzite,

lângă el. Redimensionând sub

puternicilor

menesc de bine cetăţii Atenei

til relaţiile dintre personajE;, ba

statuteze, cu sprijinul "poporu

cea preaînţeleaptă sunt deda

chiar şi înfăţişarea lor presupusă

lui",

roate pe ton avântat, accente

(Egist, de pildă, nu are

dreptul

muzicale

din

lumină

triumfătoare
dulce-aurie

şi

o

învăluie

farmecul

unui

nimic

seducător

zeilor)

să

că femeia ucisă nu
nici

are
la

măcar

remuşcările

ce-l
în

chinuiesc,

infailibil, "căderea în păcat" a

întruchipate

scena. Doar în fundal o pată de

Clitemnestrei

ucigaş . . .

întuneric frântă, chinuită, silue

însingurării) , regizorul explică şi

Sprijinindu-se

ta Clitemnestrei

motivează gestul răzbunător al

admirabila edlipă a Teatrului

încet de euforia generală . . .

reginei. Nu-l scuză,

Naţional

Pentru că în adâncul "tragediei

inteligibil -

se

îndepăttează

e

cu

optimiste" a lui Eschil zace, fe

fletul.

recată de studioşi

spectacolului

între

solide

o

urmare

dar îl

mintea şi

Întreaga

parte

a

face

cu

su

întâi

a

(Agaln.etnnon)

din

Erinii,

pe

temell11c

pe

Craiova,

Silviu

Pw·cărete a a-eat un spectacol
aspru şi poetic ca şi opera de
care a plecat,

la

spectacol ale

tm

coperte conceptuale (înlocuirea

altemează

străvechiului drept gentilic prin

"raţionale", cu scene mute, în

(unele

judecata

picurul sau

compensate de

democratic, suprimarea legii ta

care răsună doar
cwgerea violentă

a

gului ce

lionului etc.), o tragedie adevă

acorduri muzicale repede între

tribuţia

rată, alcătuită din dragoste, ură

rupte. De o excepţională expre

Maia Morgenstem dând statură

şi

şi

sivitate, dimensiunea sonoră a

intens

omenească

montării, aliată cu fiunmseţea

Cliternnestra (păcat că, în

sfâşiată de suferinţă. O tragedie

sobră a celei

produce o

prenlierei, interpreta a fost într

pe

înfiorare

senzorială

o indispoziţie vocală acută), a

civilă,

răzbunare,

sânge,

din

care

a

din

carne

Silviu

unui

for

lacrimi

Purcărete

a

scene

declarnate,

vizuale,

aproape

apei

ori

cărui

minore
căderi

imperfecţiurli
de

ritm)

sunt

armqnia între

clădeşte din con

se

fiecăruia:

a

dramatică

invitatei

nefericitei

seara

recompus-a scenic cu forţă şi

(aşa e, de pildă, clipa aşteptării

lui Ilie Gheorghe, deopotrivă

(pentru mine, uimitoare) sensi

carului

de

bilitate. Este tragedia Clitemnes
trei.

Tragedia

femeii

părăsită vreme de zece

care,

ani

de

triumfal

pregnant

în

trufaşul

Agamemnon şi în histrionicul

(Choeforele) e

Apolon, a lui Valer Dellakeza,

ană a trilogiei

rezolvată - a doua surpriză a
spectacolului

nit să răzbune o cauză străină , a

tomimic;

îndrăznit să

uciderii

"consoleze" cu

lui

Agamemnon). Secvenţa medi

către un soţ (Agamernnon) por
se

al

cvasi-pan

teribila
mamei

uman

în

a

Leni Pinţea-Homeag, a lui Ion

nu

Colan, a Ozanei Oancea, a lui

poveste
parcă

nuanţat şi nlişcător de

Egist, a Mirelei Cioabă, a lui

un iubit de ocazie (Egist), trage

suportă vorbele. Ţipătul repetat

Angel

dia

al Electrei, onomatopeele nelă

uluitor instrument de precizie -

mamei

căreia acelaşi soţ i-a

răpit un copil (Ifigenia) spre a-1

murite ale lui Oreste, o splen

sacrifica pe altarul războiului,

didă imagine: Clitemnestra a

nou

tragedia soţiei al cărei "stăpân"

lăptându-şi fiul care în curând

totali,

întors din luptă aduce cu sine o

va

sclavă-arnantă (Casandra), ho-

străpunge

cumplita

inima . . .

faptă. Aici

se

îi

şi-apoi,
sfârşeşte,

în fond, tragedia. E rândul atot-

https://biblioteca-digitala.ro

Rababoc. . .

Corul - în

care s-au

actorii

acelui

agregat din

craioveni.

Actori

cum

Silviu

aşa

Purcărete

Şi a

se

şi

dovedeşte,

Orest:ia: un autor total.

în

Alice G eorgescu
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�

p•mcte de vedere

n1m
nst
•

C

a

şi în

alte

reforma

domenii,

instituţiilor

teatrale s-a oprit în pra

gul înfăptuirii. Dorinţa de inde
pendenţă a artiştilor se îngemă
nează perfect

cu

frica de ne

cunoscut, de situaţia nouă în

care ar trebui să evalueze sub
cupolă, fără plasă de siguranţă
(în cazul dat: contractul de
muncă pe durată ne)irnitată).
Din

perioada

comunistă

s-a

moştenit un număr însemnat
de colective stabile,
(unele, neadecvate),

cu

sedii
dotări

cu

(multe, depăşite), cu trupe (rău
dimensionate şi adesea depro
fesionalizate). Dar, global, din
colo ele propagandă, acest sis
tem

a

favorizat

existenţa

teatrelor de repertoriu, nucleu
de

iradiaţie

creatoare

pentru

colectivitate.

Instituţiile

stabile

AcLlln, trupa Naţionalului este

Presiunile "economiei de piaţă"

au stimulat el� asemenea diver

supradimensionată şi oamenii

sunt

sificarea

regizorale,

ei talentaţi nu încap pe cele trei

colele migrează, împreună cu

evoluţia unor importante per

scene într-"Lm ritm care să le

actorii, de la un teatru la altul,

sonalităţi creatoare fiind

aducă

Teatrul

ceea ce înseamnă, probabil, că

regizor

statutul de colaborator este

stilurilor

mar

cată de trupele cu

stagiu

în

altă

La

satisfacţie.

parte.

totuşi

evidente:

specta

care aceştia
au lucrat (Penciulescu , Pintilie,

lucrează cu "trupa" lui şi e sufi

Ciulei şi mulţi, mulţi alţii). După

cient să ştii cine ce montează,

Infonnaţii concordante (cunl. se

scandalul

ca să ghiceşti afişul. Fenomenul

spl.me, din surse care ţin să-şi

cu

Revizorul lui

"Bulandra",

fiecare

mai

avantajos decât cel de salariat.

păstreze anonimatul) aftrmă că

Pintilie, regizorul a fost margi

e

nalizat şi pus

plăcere, nu din obligaţie şi e

tariful

mai sever.

normal să vrei să-1 faci alăt:Llli

este aproape de nivelul mondi

Imediat după evenimentele din

de oamenii cu care te potriveşti.

al.

1989, la care mulţi oameni ele

Sub raportul popularităţii şi al

Directoiii de teatru adesea per

direct, se

poziţiei centrale pe eşichierul

sonalităţi artistice incontestabile,

ub un control

teatru au participat

firesc teatrul se face de

regizorilor

nun1.e"

"cu

părea că vechile structuri insti

social

tuţionale vor exploda sub pre

presiunea politicului şi a faptu

lamente

siunea

lui divers, care creează vedete

proiecte de anvergură şi încro

asociere,

dorintei

de

conform

liberă

afl.O.i.tătilor

artistice şi nu vizei de pe bule

cu

actorii

au

pierdut sub

un grad sporit de identifi

care

navighează diletant între regu
şi

sponsori,

între

peli deteml.inate fie de vanităţi,
fie de promisiuni de tumee în

.

tinul de identitate. Prezenţa lui

Comparate

Andrei Şerban la conducerea

Teatrului Naţional din Craiova,

t.mor fe tivaluri.

Teatrului Naţional din Bucureşti

(care

când, mai izbucneşte câte un

şi-a

cu
păstrat

succesele
directorul,

străinătate,

exigentele

Din

când în

dind astfel

câte

trupa

au

încercările unor artişti curajoşi

forme

care au visat despre ei că sunt
manageri dau câştig de cauză

tranziţia în sufl tul t.mui artist.

multe

talente

din

provincie şi multi absolvenţi au
intrat direct

�

14

la

aţional,

fără

şi

colaboratorii),

şi
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d

de

şi concmsurile organizate de el
atras

scandal,

fie

v

inedit

p ate

căpăta

Acesta ar fi fondul pe care se

reliefează

iniţiativa

Teatrului

Naţional din Bucureşti de a

Capitalul
uman

susţine cu logistica sa proiectul
comparue1

SMART

(Select

Management Art) în colaborare
cu firmele grupului Media Pro,
având ca principal furnizor şi

client PRO 1V şi propunându
şi "revenirea la spectacolul de
Astfel

teatru-eveniment".

enuntat, ţelul este confuz. Dacă
este vorba despre spectacole
de

mare

montare,

nu

orice

E

care

conomistul T.W. Scbultz
a primit un Premiu
Nobel

pentru

o teorie

susţinea prioritatea unui

concept nou - Capitalul Uman

referinţă

faţă

de

care

se

defineşte creaţia acestui regizor
nu

este

însăşi,

publicul,

ci

creaţia

anterioară şi ulterioară

celei prezente. Deci ţinta princi

investiţie grandioasă se traduce
în expresivitate teatrală. Dacă

- faţă de cele clasice - Munca şi

pală nu

este

Capitalul (propriu-zis).

imediat cu publicul prezent, ci

Domnul Scbultz a demonstrat

cel cultural, prin timp şi peste

vorba

despre

enunţul e inutil.

calitate,

�imeni

nu-şi

mai

este dialogul viu,

propune să facă teatru prost.

foarte

Progresul

timp, cu propria-i operă sau cu

C l mai des, el este produs de

Economic este determinat într
o măsură mai mare de calitatea

alte opere (cu întregul cortegiu
de aprecieri critice, festivaluri

mente.

factorului

inteme

Formularea capătă mai multă

tatea de bani investiţi sau de

precizie prin

numărul orelor de muncă.

creator).

Inutil de demonstrat acelaşi
luau în Teatru. Capitalul Artistic

Această

oamenii care

visează la eveni

exam.inarea

finit:

dusului

cu

ll-lea

de

al

Richard

pro

spectacolul

hakespeare în regia lui Mihai

clar

că

uman decât de

influenţează într-o

canti

măsură

mult

mare calitatea actului artis

care

şi

internaţionale

din

se hrăneşte orgoliul unui
neglijare

completă

a

unui important capital

uman

cel al publicului -

duce cu

mă

-

Măniuţiu, cu Marcel Iureş în

mai

titular.
Generoasa
usţinere a unui proiect cultu
ral s-a materializat în libertatea

tic decât fondurile investite sau
lungimea perioadei de repetiţii.

dintr-o �elaţie de dragoste în
care
există
doi
parteneri

Nu

prezenţi şi un al treilea,

a·eatoare a unui grup de artişti

lwnina

rolul

care,

la rândul lor, au stimulat

interesul

publicului

pentru

acest luau,

acum

zilei,

limpede

ne

(deşi

ar

medităm mai

ca

interesează
fl

bine

mulţumiţi: primul ca regizor al
venimentului,
al

regizor

al

doilea

ca

spectacolului.

numai
timp

aş

de

repetiţii).

dori să aduc în

Combinaţia dintre capitalul pri

discuţie azi este un alt capital

vat şi structura instituţională a

uman: Publicul.

asigurat o coincidenţă (evident,

Sistemul teatral românesc, for

aproximativă)

mat în proporţie de 99,99% din

între

proiect şi

efect. Unul dintre canalele 1V
aparţinând trustului

PRO va

instituţii repertoriale,

foloseşte

artişti care nu se simt periclitaţi,

încerca să realizeze o translare

fund angajaţi pe termen lung

de pe marea scenă a Naţiona

sau chiar pe viaţă. Acest luau

lului pe micul ecran . Un spe

duce la un anume tip de răsfăţ

cialist (o specialistă) în teatrolo

al creatorului român de teatru,

gie va emite într-o carte gene

care-şi

ralizări despre obsesiile shake

temele de dialog cu societatea

planifici

mai

puţin

mai

speariene ale lui Măniuţiu.

contemporană, acordând

Însă nimeni nu trebuie să se
legene în iluzia că ne aflăm în

multă atenţie propriei evoluţii

fata soluţiei-miracol care per

important regizor român mi-a

artistice,

propriei

cariere.

mite şi păstrarea copilului, şi

sugerat odată

umplerea copăii cu apă

încetat de mult să-1

curată.

că

Un

publicul

mai

a

intere

Dacă e să o luăm în serios,

seze.

reforma în teat:J:u tocmai asta ar

deduc eu din evoluţia sa ulte

trebui

să

evite:

instituţio

nalizarea libertăţii.

tui sfârşit de mileniu ?

lipsa fondurilor sau un
insuficient

Ceea ce

rioară,

Ceea
este

ce-l

interesează,

dezvoltarea

unei

poetici proprii, a unui sistem
artistic ce se raportează la sine.

Magdalena Boiangiu

cel

puţin în mintea unuia dintre ei.
Sau poate nu înţeleg eu sufi

când învinovăţim pentru cali

fle

"t:J:iungbi"

cient poezia perversiunii aces

tatea slabă a unei reprezentaţii

să

celebrul

să

Măniuţiu

motive

la

des la el atunci

teatru. Şi Adrian Sârbu, şi Mihai
au

gândul

Cu alte cuvinte,

sistemul de
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Theodor-Cristian Popescu

�S

dialoguri secunde

"in t e at r u n u m a
deranjează n1m1c
V

•

•

''

i n t e rv i u c u N e c u l a i
Co n sta nt i n M u ntean u

D

acă

pentru cei mai niUilf dintre invitatii acestei nJbricl teatn.d
doar un hobby, pentru dumneavoastră el a reprezentat
intr-o vreme un mod de a trăi. Ipostazele u.lterioare acestor
IDOD'leRte, cu omit mai răsunătoare decât inceputurile carierei, au
pus in umbră punctul de unde ati pornit in profesie şi primele
'"i:nce:rribi" care v-au exersat spiritul critic.
este

P

stilul esopic. Indiferent că era vorba de o
piesă de Shakespeare sau de Eschil, se
faceau actualizări. Regizori şi actori talen
taţi "trăgeau" situaţiile dramatice către
spectatorii din sală. Gesturile şi cuvintele
lor aveau o rezonanţă care atingea direct

uştiul din provincie, cu preocl:lpări

Săraru, m-am mutat din redacţie. Nu

sensibilitatea

literare,

Rinocerii nu ca pe o fabulă anti-fascistă,

publicului.

Am

văzut

în

neapărat din cauza unor neînţelegeri pe

Bucureşti peste o lume care nu
era a lui, dar care îl atrăgea, îl fascina chiar.

care ştiam că le voi avea - şi chiar le-am

deşi era o interpretare clasică, ci cu sufi

avut -, ci pentru. că regizorul Cornel

ciente rapeluri la ceea ce ni se întâmpla

1 ntre altele era şi o lume a teatrului. Din

Todea devenise şeful secţiei de Film doc

nouă. Celebrul 702, cu Radu Beligan în

19 60 a început marea serie de spectacole

umentar şi, cum contam ca un bun redac

rolul principal, pe lângă toate lucrurile de

de David Esrig, Giurchescu, Penciulescu,

tor, m-a invitat acoiSJ. Astfel am fac�t

suprafaţă - critica societăţii capitaliste,

culturale,

a

dat

Crin Teodorescu. Descoperindu-le, mi-a

saltul de la teatru la film. Acolo am lucrat

dezumanizarea - lucra şi invers, în imagi

intrat în cap că aş putea deveni rţgizor
de teatru. Datorită acestei pasiuni am

multe documentare, printre care un

naţia spectatorilor. Era o perioadă vie din

amplu

se

punct de vedere artistic, de emulaţie între

ajuns, cu totul întâmplător, la revista

grăbeşte", o istorie a evoluţiilor şi revo

regizori care aveau fiecare personalitate şi

"Contemporanul". Am trimis, în calitate

luţiilor acestui secol. Ultima expresie a

stil. Vlad Mugur era un clasic apropiat de

de spectator, o scrisoare despre Jocul

activităţii mele de redactor de film a fost

ielelor, care a fost publicată în mare parte

serial

intitulat

"Planeta

fabulosul serial "Pistruiatul", cu Sergiu

genul Teatrului Naţional, unde lucrau pe
_
Moni
Sică
Alexandrescu,
atunci

în revistă, iar Valentin Silvestru m-a invitat

Nicolaescu, Erika Nagy şi alţii. După

Ghelerter. cei care puneau un accent

să scriu constant acolo. Am devenit unul

aceea lucrurile s-au înrăit foarte mult în

aproape stanislavskian pe trăirile actorilor

dintre colaboratorii "Contemporanului".

televiziune, apăruse o lege delirantă,

şi pe veridicitate. Umbra lui E. Şvarţ era

Publicam ştiri şi informaţii din lumea

potrivit căreia nu se mai puteau plăti cola

teatrului. 1 n paralel, urmam o facultate

borările, ideologia se înăsprise. Totul

un spectacol uluitor, Troilus şi Cresida,
·
aşijderea. Se mergea pe o libertate a

care nu-mi plăcea deloc. Astfel am intrat

devenea cam plicticos şi, cum Ecaterina

actorilor care se dezlănţuiau cu o poftă

în lumea teatrului destul de bine, destul

Oproiu mă invita să scriu la revista
"Cinema", am plecat din Televiziune. Am

sau printr-un dialog subliminal cu specta

chiar cronică de spectacol şi să mă

lucrat ca reporter de platou împreună cu

torii. 1 şi găseau expresia regizori foarte

"obrăznicesc" şi cu regizorii importanţi.

Aurel Mihailopol. A fost frumos şi plăcut

diferiţi: Esrig, Andrei Şerban, care atunci

Pe unii aveam să-i întâlnesc un an mai

până în 1977, când am încercat să sem

termina institutul, Penciulescu, care era
mai apropiat de teatrul realist. Era după
cincisprezece ani buni de piese sovietice,

de impetuos ca să scriu la un moment dat

târziu, când am dat examen la regie, unde

nez acea faimoasă scrisoare a lui Paul

am căzut cu succes, drept care m-am şi

Goma, iar Catrinel Oproiu a avut extrem

de joc senzaţională şi comunicau direct

vindecat definitiv. Mulţi dintre acei regi

de mult de regretat că m-a adus la revista

de mult realism socialist, inundat de

zori mi-au fost apoi prieteni, iar pe câţiva

"Cinema".

stările de spirit ale unor sindicalişti de

i-am avut şefi. Cu Petre Sava Băleanu am
lucrat mai târziu la Televiziunea Română,

Aţi fost un observator atent al teatrului

omen1e.

anilor '60. Ce marcl!. stilistic! deosebeşte

Credeţi

ca şi cu Cornel Todea, care facea parte

spectacolele acelei vremi ?

presimţire a viitorului ?

din

comisia

de

admitere,

al

el!.

teatrul

declanşeazl!.

o

cărei

Nu cred că e vorba de un stil. Se "purta"

Aşa se spune. Constatăm însă unele coin

preşedinte era Ion Olteanu. Mi-am con

foarte mult Brecht, Piscator Se reluau

cidenţe după ce lucrurile se întâmplă.

tinuat această activitate şi chiar am trăit
din ea o bucată de vreme. Apoi am fost

unele idei. Era o perioadă de deschidere,
de liberalizare culturală, de care cel mai

pla şi invers '1. ..

angajat la redacţia Teatru din televiziune.

mult au profitat oamenii de teatru.

Sl!. fie teatrul ml!.car un spaţiu privilegiat al

Era o perioadă în care se transmiteau cel

1 ntâmpll!.tor ?

puţin trei spectacole pe săptămână, unele

Poate că nu întâmplător. La teatru se

preluate din teatre. După trei ani, în

producea un contact nemijlocit cu u�
public avid de noutate. Se putea cultiva

momentul în care a venit acolo Dinu

�
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Dacă arta imită viaţa, de ce nu s-ar întâm

discursului public, un loc ih care diso
n alltele prezentului îşi atenueazl!. stri

denta şi se articuleazl!. pe dimensiunea
reflecţiei ?

direct această stare de lucnuri. Ajung la un
spectacol

ca rezultat al

unei

opţiuni

libere. De fapt, ce-ar trebui să mă inco
modeze ?

Excesele, poate...
Există spectacole bulevardiere, vulgari
tate, îngroşarea unor replici care şi-aşa nu
erau o culme a inteligenţei. Cabotinismul
vizibil

la

actorii

care

vor

să-şi

îmbunătăţească traiul şi acceptă prezenţe
efemere în

spectacole

din

categoria

şuşelor transpare şi la televiziune, şi în
teatre. Este ciudat imobilismul actorilor, e
stranie incapacitatea de a arăta că pot
susţine spectacole în care să-şi valorizeze
cabarete

recital u ri ,

personal itatea:

politice, montări mici în complicitate cu
teatrele. "Noctumele" de la "Ţăndărică"
ajunseseră, înainte, puncte de referi nţă.
Acolo

s-au

ilustrat

de

p i l dă

Gigi

Căciuleanu, M i riam Răducanu. Acolo s-a
pus un spectacol fabulos, Mâna cu cinci

degete,

făcut

Cheltu ielile de

de

M i rcea

Crişan.

montare în asemenea

cazuri nu se ridică la preţuri exorbitante.
Se va redeschide sala Teatnului Foarte
Mic. Ar trebui ca actorii să se nupă de
obişnuinţe, de comoditate, să îşi respecte
statutul de artişti, să fie nişte căutători.

Ce v-a oferit teatnul, în afam de faptul d

a colorat experienţe personale, frag
mente din biografia dumneavoastffi ?
Mi-a oferit o fonrnă de studiu foarte
intensă şi ideea că actorii - cu tnupurile
lor, cu hainele lor - şi regizorii sunt acei
altfel de critici ai unui text, acei înotători

1

prin
�.

f!

un haos de discursuri publice.

-1 eatnu l poate fi o supapă în epocile de

înţeleg textul

rostit pe

scenă.

Dicţia,

cuvinte

care desfac

nedescoperite

ale

sensuri încă

pieselor.

Sigur,

ei

expresia scenică a textu lui erau copleşite

' 'încarnează", "trăiesc", "joacă", "se dis
tanţează", dar Tn fond au un statut de cri

constrângere, când preia funcţia agorei.

de imagine, de ci netica spectacolului. Am

Cuvintele sunt mereu aceleaşi, intonaţia şi

văzut actori copleşitori şi unii foarte buni,

tici

accentele

m ari în roluri minore, care nu-şi aveau

fiecare generaţie se dezvăluie viziuni şi

se

adaptează

unui

anumit

tultural i.

Cu

fiecare

montare,

cu

moment şi transmit spiritul unui timp.

locul acolo. Dar am înţeles că spectacolul

opţiuni inedite asupra aceluiaşi text, dacă

Discursul scenic, în momentele lui de

a circulat mult în străinătate şi a fost bine

acesta e într-adevăr bun. Mai rar ies spec

împlinire artistică, poate da sunetul cel

primit. Repet, am simţit nevoia textului.

tacole bune din piese proaste. Se întâm

mai caracteristic al prezentului.

Am văzut şi o actriţă extrem de expre

plă adeseori ca din texte bune să iasă

Ce fel de spectator sunteţi ?

sivă, Coca Bloos, pe care am reîntâlnit-o

spectacole flasce, neinteresante. Dar fap

Meditativ ... Văd lucnurile cu detaşare şi cu

într-un spectacol remarcabil, numit Altfel,

tul că realizatorii unui spectacol încearcă

ochi critic. Am fost foarte îndrăgostit într

cu un decu paj foarte bun de texte. Din

o viziune critică este, cred, un adevăr. E

o vreme de Brecht şi de brechtianism,

păcate, nu prea cunosc actorii tineri. Iar

un punct de plecare pentnu spectatorii

probabil şi graţie faptului că el cultiva un

cei din generaţia mea sunt deja aşezaţi şi

care vor să gândf!ască, pentnu cei care nu

anumite

chiar instalaţi într-o nutină: ştii de la bun

se limitează la aspectul epidenrnic, primar

direcţii. Am aflat apoi· anumite lucnuri

început cum o să joace, cum îşi vor rosti

al unor întâmplări Intrate repede în zona

despre Brecht care m-au îndepărtat - nu

replicile.

cea mai volatilă a memoriei. Sunt şi spec

de teatnul lui, ci de personaj ca atare. Sunt

Ce vli incomodează ?

tatori care spun: "Eu nu mai merg la O

teatru

esopic,

cu

bătaie în

un spectator tipic, care judecă în momen

Pauzele ! Serios vorbind, în spaţiu l teatru

scrisoare pierdută, pentnu că o ştiu, am

tul în care vede. Fără îndoia:ă, intervine

lui nu mă poate deranja ceva. Ştiu însă că

văzut-o !". Teatnu l nu e ţinut de oamenii

aici şi o anume experienţă, vârsta, poate

teatnul trece prin ani grei şi perioada

care-I iubesc şi-1 trăiesc cu pasiune. Fără

şi un gen de nutină. Nu înseamnă că nu

aceasta va mai dura, fondurile abia ajung

îndoială însă că şi unora şi altora le oferă

gust

chi '!r.

pentnu su pravieţuire. Se scot greu pre

un mod de a experimenta neliniştea, feri

Danaidele m-au încântat, dar am şi ·· un

miere, repertoriul e sinuos, inegal, făcut la

cirea, minciuna, adevănul.

"reproş" greu. Aş

întâmplare. Dar nu mă indispune în mod

lucrurile

noi,

şocante

fi avut mare nevoie să
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GAIŢELE de Al. Kiriţescu TEATRUL NAŢIONAL din CRAIOVA Data reprezentaţiei: 1 4 aprilie
1 998 Regia: Daniela Peleanu Scenografia: Viorel Penişon-Stegaru Distribuţia: losefina Stoia
(Aneta Duduleanu), Tamara Popescu (Wanda Seratim), Corina Druc/Gabriela Baciu (Margareta
Aldea), Anca Dragomir (Colette Duduleanu), Nataşa Raab (Frăulein), Monica Modreanu (Lena),
Mirela Goabli (Zoia), Geni Maxim (Zamtira), Constantin Rorescu!Theodor Marinescu (Mircea
Aldea), Valer Dellakeza (Georges Duduleanu), Valentin Mihali (lanache Duduleanu).
•

•

•

•

M

•

ărtLuisesc
că
nu
cunoşteam istoria agi
tată a comecliei lui Al.
Kiriţescu pe scena craioveană.
Graţie oogatului material istori
ografic prezentat de Al. Firescu
în caietul-program al specta
colului, am aflat, de pildă, că
premiera craioveană a Gaiţelor
a aşteptat 1 5 ani, din cauza sus
piciunii politicienilor locali cu
privire la aluziile textului.
Astfel, montarea Gaiţelor lui
Kiriţescu la Craiova dobândeşte
importanţa unui eveniment
local. Dar acest text a făcut o
asemenea impresionantă carie
ră pe scenă şi ecran (film, TV),
încât reluarea lui este o garanţie
de succes, dar şi un risc enorm.
Tânăra regizoare Daniela Pelea
nu n-a fost, se pare, timorată de
antecedentele glorioase ale pie
sei, în care se întâlnesc cele do
uă direcţii ilustrate de comeclio
grafia românească: satira şi co
media sentimentală.
De la început, spectacolul sur
prinde prin linia elegantă, vizi-

�
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bil stilizată a decorului creat de
Viorel Penişoară-Stegaru. Sun
tem avertizaţi asupra unui mod
nou de a privi lumea clanului
Duduleanu, văzut mai degrabă
cu bunăvoinţă decât cu ochi
critic. "Gaiţele" devin astfel nişte
banale şi inofensive "preţioase",
în stil neaoş românesc. Scoţând
piesa din tiparul "criticii socia
le", care a transferat adesea sati
ra din zona caracterelor în
aceea a claselor sociale, regi
zoarea a trimis-o în alt context
de oportunitate: în finalul spec
tacolului, prin casa Dud1.uenilor
bate vântul naţionalizării, mobi
lele dispar, iar personajele do
bândesc o gravitate rău preves
titoare.
Pe această linie, creatiile actori
lor sunt menţinute sub un con
trol ce pare să surdinizeze exce
sele comice, de care rareori
această piesă scapă. Prima sur
priză este Aneta Duduleanu. La
a doua sa întâlnire cu el,
Iosefma Stoia abordează per
sonajul cu naturaleţe, făcând
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cu
care acesta se
să
străduieşte
"stilul
un
comportament
firesc
şi
înduioşător.
Aneta Dudulea
nu ţine o casă mare şi nu doar
o "tejghea" de provincie, de
unde şi optica regizoarei asupra
personalului
de
serv1c1u:
Frăulein este un model de
guvernantă care n-are nimic
comun cu Caracalt.u, cum nici
interpreta, Nataşa Raab, care
compune rolul cu artă de biju
tier. Mirela Cioabă (Zoia) pre
figurează, printr-un joc expre
siv, coerent şi exact, un tip inte
resant al târgoveţului afacerist.
Monica Modreanu compune cu
mare grijă rolul abulicei mito
mane lena, 1-m personaj mania
cal, cu ticuri şi reacţii care se
reţin. Motivul muzical (Edith
Piaf) care o introduce în scenă
pe libertina Wanda Serafim s-ar
fi vrut poate o schimbare de
accent în interpretarea persona
j"Luui; Tamara Popescu foloseşte
sugestia pentru mici nmnere de
efect, care nu sugerează prin
nimic presupusele frărnântări
ale personajului. Cea din urmă
Duduleanu, fragila, maladiva
Margot, e interpretată de COlina
Druc fără prea multă convin
gere. În rolul Colette, Anca
Dragomir adaugă o binevenită
pată de culoare . Intenţia regi
zoarei de a surcliniza grosolănia
Dudulenilor nu putea sacrifica
cuplul masculin atât de "gras" al
fraţilor Ianad1e şi Georges. Nu

s-au lăsat "estompaţi" rua cei
doi excelenţi actori, Valentin
Mihali (Georges) şi Valer
Dellakeza (Ianache), care cre
ează savuroasele roluri. Într-o
intenţie prea puţin clară de a
schimba linia tradi.ţioală a inter
pretării lui Mircea Aldea, intru
sul, inadaptabilul intelectual,
Constantin Florescu mizează pe
�

spiritul de aventură al perso
najului, atribuindu-i însă şi
t.mele trăsături riscante (perfi
die, atitudine provcx:atoare) şi
lăsând impresia unei ambigt.�
ităţi a deci.zillor, acoperite, alt
minteri, printr-un joc degajat.
Dincolo de intenţiile regizorale
de a da cunoscutei comedii o
imagine originală, spectacolul

rămâne, fără îndoială, o ocazie
feticită a remarcabililor actori
craioveni de a se întâlni cu
roluri antologice. Ca şi pentru
public, de altfel, care a aplaudat
cu frenezie la premieră, arătând
un vibrant ataşament fată de
trupă şi fată de nemuritorul spe
cific local.
Doina Papp

cronica

Misterii
D

eloc surprinzător, spec
tacolul de retragere din
teatru al lui Zaharia
Bârsan, petrecut la Cluj, în 1948,
a fost Tran.dafirii
roşii,
poemul care-I consacrase mai
mult poate decât toate celelalte
realizări în slujba scenei. Mai
greu de înţeles ar putea părea
însă faptul că autorul-actor, care
jucase de-a lungul anilor
aproape toate rolurile mascu
line din piesă, alesese pentru
acest eveniment să-I mai întru
peze o dată pe Zeftr. Cum
Zaharia Bârsan avea să se
stingă la puţin timp după aceea,
iar Zeftr simbolizează ideea sa
aillciului, conţinută în piesă,
întâmplarea avea să capete
semnificaţie premonitorie, atră
gând atenţia asupra laturii mis
TRANDARRII ROŞII de Zaharia Bârsan TEATRUL "BULANDRA" Data reprezentaţiei: 6
terioase a textului, asupra tainei
februarie 1 998 Regia: Vlad Massaci Scenografia: Mihai Mlidescu, Luana D�oescu
din gestul tânărului îndrăgostit.
Mişcarea scenicil. şi ilustraţia muzicalil.: M�ina Andrei Distribuţia: Victor Rebengiuc/lon
Cum se ştie, personajele acestui
Cocieru ( 1 mpil.ratul), Oana Tudor/Antoaneta Zaharia (Liana, Zora), Şerban Pavlu (Val
poem plin de patos romantic,
Voievod), Alina Berzunţeanu/Dana Voicu (Lil.cril.mioara, Alina), Tora Vasilescu (Dotca), Andrei
cu elanuri erotice şi pasit.mi
Aradits (Zefir), Ion Besoiu (Moş Amurg), Petre Lupu (Promoroacil.). Constantin Ghenescu
lirice egal distribuite, trăiesc sub
(Pâclil.), Andreea Bibiri (Crina), Ruxandra Med1;1leanu (Roua), Frosa Cercei (Salba) ş.a.
vălul unei vrăji. O aduce în
scenă şi în viaţa eroilor Zefu,
ftgură stranie de pelerin roman : Încercând să evite capcanele Drăgoescu 1-au urmat cu efici
tic, care seamănă printre muri mai sus pomenite, tânărul regi enţi. A polemizat apoi cu
tarii indiferenţi sentimentul bu zor Vlad Massaci n-a fo t însă desuetudinea saiiturii, prin ftnă
curiei jertftrii. Din această per prea decis asupra direcţiei în parodie retro (savuroase,.
spectivă a "rnisteriilor", feeria lui care să-şi conducă spectacolul. scenele de la plajă, graţie atât
Zaharia Bârsan ar putea avea şi
costumelor şi muzicii, cât şi
A simţit iniţial nevoia să iasă din
un alt înţeles. Dimensiunea cadrul feeric al poemului şi a interpretării), dar a pierdut
ezoterică a dramei a fost însă în apelat la soluţii spaţio-tempo curând şi această dimensiune.
timp, sufcx:ată de dulcegăria rale realiste, plasând acţiunea Chiar şi aşa, pasul spre recu
poveştii, iar personajele s-au prin preajma primului război perarea textului "clasic" a fost
văzut ftxate în clişee devitali mondial. Talentaţii scenografi făcut.
D. P .
zante.
Mihai Mădescu şi Luana
•

•

•

•

•

•

,
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TREI NOPŢI CU MADOX de Matei Vişniec TEATRUL DE
COMEDIE Data reprezentaţiei: 25 martie 1 998 Regia şi ilus
traţia muzicală: Dinu Manolache Scenografia: Adrian Mignea
Distribuţia: Dan Tufaru (Bruno), Radu Bânzaru (Grubi), Gheorghe
D�illl (Sezar), Delia Nartea Lucaci (Clara), Dan Tudor (Miciurin).
•

•

•

o

S

cetăţenii se aşază şi

Radu Bânzaru în rolul lui Grubi,

privesc reprezentatii

prin jocul nuanţat al candorii şi

de teatru . . . Ceva din

o

ameninţarea

Dinu Manolache se
este

diavolului

cu un prolog în foaier,

mai

preluat în bună

petrecind

care

multe

locuri

nopţi

se

cu

locuitorii

sperat

la

marginea

În

masacru

final, încercând cu totii să-1
prindă pe Madox, se descoperă

un

fără fannec

actoricesc. Ar fi fost, poate, de

prologul de la

ascunde

iar în

uman,

de

a spectacolului, dar

deodată,

lumii şi de la marginea vietii.

uşi

Dănilă

(Clara) menţin o tonalitate justă

maturg.

spatele misterioasei

Gheorghe

întruchiparea
se înfăţişează în

unei

În

(Bruno),

(Sezar) şi Delia Nartea Lucaci

din piesa Uşa a aceluiaşi dra

aşezări

al perplexitătii, în vreme ce Dan

Tudor (Miciurin), Dan Tufaru

Madox

confirmă.

pectacolul se deschide

măsură

lui

farmec drăcesc al

un

actorilor pentru

că

regizorul,

repet, ne introdusese - prin
prolog - într-un spaţiu demo
nizat, cel al teattului propriu

va

pe ei înşişi, dedublaţi asemeni

zis . . . Dacă unul dintre prilejurile

deschide pentru a-i invita pe

straniului călător. Singurătatea,

multiplicălii drăceşti a eului, în

spectatorii înşişi să jntre în sala

aşteptarea mo$, stereotipurile

lumea

zilelor

noastre,

de spectacol. Aşadar, pentru a

existenţei cotidiene i-au silit pe

teatrul

însuşi,

atunci

aceşti

spune că Dinu Manolache a

Comedie

sinistra

urmări Trei nopţi
Dinu

uşă

cu

Madox,

oameni

la ispita cea

mai

este

putem

mai

introduce

teribilă a lumii moderne: multi

realizat probabil cea

publicul într-un spaţiu demo

plicarea eului, împrăştierea . lui
în realitatea de neatins şi necon

lentă invectivă la adresa artei pe

nizat:

Manolache

se

spaţiul teatral, Doamne

iartă-mă , scena aceea unde se

joacă teatru, sala aceea unde

Gr

ctu'

vio

care o slujeşte.

trolată a iluziei, în utopie.

Se distinge,

dintre

Sebastian-Vlad Popa

interpreti,

doi

BINE, MAMĂ, DA' ĂŞTIA POVESTESC lN ACTU' DOI CE
SE-NTÂMPLĂ TN ACTU' TNTAI de Matei Vişniec TEATRUL
o

MIC Data reprezentaţiei: 23 martie 1 998 Regia: Nona
Ciobanu Scenografia şi muzica: lulian IWtătescu Distribuţia:
Gheorghe Visu (Grubi), Petre Nicolae (Bruno), Simona
Mihllescu (Pendefunda), Sorin Medeleni (Gunoierul), Avram
Birău (Omul care ia apă). Vrtalie Bantaş (Primul bărbat), Claudiu
lstodor (Al doilea bărbat), Cristian Iacob (Orbul), Uliana Panll
(Mama), Radu Zetu (Recrutul, Călătorul grăbit), Nicolae lliescu
(Ghidul), Alexandru Repan (Vizitatorul), Niki leremciuc
(Poliţistul), Argentina Dumitrescu (Balerina) şi Lucian David,
Costel Bud, Codruţ Stoica, Cristian Onulescu.
o

•

o

o

Vişniec,

asigurând

uează inexistenta rolurilor prin

cele

ispititoare

cipale,

mai

premise

se

democratic

revoltă

pentru

împotriva rolurilor inconforta

punerea în scenă. Să

bile, cer publicului să iasă din

faci

expectativă şi să reclame plic

dintr-o

montare

să

VJşniec un eşec, asta

tiseala

se numeşte rea-voinţă.

dreptul la marea sărbătoare a

sau

participe

de-a

Chiar şi at\.mci când

rolurilor egale. . . Publicului nu-i

N-am ajuns încă să văd specta

textul, în ansamblul lui,

este

place în general să fle agresat

col prost pe \.m text de Matei

nerealizat ? Chiar şi în cazul

de către actori, dar, dacă i se

Vişniec; cred că nici nu e cu

uneia dintre cele

pune

putinţă. Spectacolul e garantat

piese,

de rotunjimea şi expresivitatea

La

replicii

care

n-are

mai

neizbutite

cum este Bine, mamă. .?
Teatrul Mic, Bine, manlă.
.

..

întrebarea

recunoaşteţi

că

"De

ce

nu

spectacolul

a

fost până aici o tâmpenie ?",

îi

nevoie,

în regia Nonei Ciobanu este,

admiteţi o exagerare, de inter

din câte am văzut eu, un spec

Dacă

pretare.

Şi nu simplismul,

tacol

teatru şi arăţi că nu-ti iese o

frrescul

şi

umorul

ci

continut,

foarte

Piesa

iubit

de

Bine, manlă.

..

public.
este un

place, se amuză, se simte bine.
te

joci

joc

ba

chiar o anume candoare

vointa populară, şi de-a liber

jucându-şi

susţin spectacolul vorbelor la

tatea democratică . . . Actorii stat-

vreun

�
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răzmeriţa,
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şi

de-a

teatrul în

scenă, un truc, publicului iarăşi

îi

poezia discretă şi sinceritatea,

de-a

de-a

place.

Dacă
rol

aceşti

dispretul

actori

fată

meschin

de
sau

neputinţa de a duce până la
capăt

roluri

"principale"

sunt

Gheorghe Vtsu, Petre Nicolae,

Pirandellismul acesta extrem e
un

spor de

facilitate

pentru

în not mşine, că febra derutei
noastre

posttotalitare

adânceşte,

Claudiu Istodor, Cristian Iacob,

dar Nona
Ciobanu nu-şi creează (false)

Alexandru

inhibiţii.

senină şi şugubeaţă.

Repan,

Mihăescu,

Liliana

Vttalie Bantaş . . .

Simona
Pană

sau

spectacolul de teatru,

despre

Chiar

dacă

groapa

se vorbeşte şi în

care

chiar nu văd de

jurul căreia părea că se trăieşte

ce publicului nu i-ar plăcea.

în actu' întâi aflăm că s-a mutat

menpne

în

o

spectacol

mereu

o

se

atmosferă

Sebastian-Vlad Popa

F a r m e acl cuo ml e d ide i i s c
TACHE, IANKE ŞI CAD I R de Victor Ion Popa
TEATRUL "RADU STANCA"
din SIBIU
Data reprezentaţiei: 22 februarie 1 998
Regia: Emil Mândru
Scenografia: Vasile Rotaru
Distribuţia: Avram Besoiu (Cadir), Nae Roca-Acileni
(lanke), Ion Buleandra (Tache), Mihai Bica (Ilie), Ovidiu Moţ (Ionel), Ioana Blaga
(Ana), Kitty Stroescu (Safta).
•

•

•

•

•

S

-a vorbit de nenumărate
ori

despre

regizorii

nevoia

şi

ca

directorii

teatrelor să-şi întoarcă faţa cu

mai multă grijă spre dramatur

gia românească,

ignorată

cu

l tul, sau poate doar neglijată,

în

anii

imediat

următori

lui

1989. Se pare că această criză

Albulescu şi Ileana Predescu.

despre evoluţia lui Nae Floca

S-au jucat 848 de spectacole cu

Acileni (Ianke), nu pentru că

peste 350 000 de spectatori. În

1 971,

în

regia

Finteşteanu
luminile

scenei

chiar texte ilnpor

tante ale unor autori interbelici,
dovedindu-se,

aproape

Teaţrul

Giugaru,

(Cacfu)

Ion

Marcel

pun în scenă

la

dar pentru că se înscrie cu
linia vechilor inter
pretări, dând replicilor savoarea

uşurinţă pe

spontaneitate.

Antoniu . . .

t rare de valoare. În plus, se

vedea

actorul ar face o creaţie unică,

din Bucureşti, avându
i ca protagonişti pe Alexandru

tează destule piese contempo
se dramatizează opere li

piesa

Ion

Naţional

este pe cale să dispară; se mon
rane,

actorului

Finteşteanu,

Anghelescu ,

Costache

Sigur că e destul de greu să
ignorăm asemenea momente şi
sigur că ilnaginea unor

mari

creaţii ne tulbură încă sufletele.

cuvenită şi aducind un plus de
şi

sionalism.

Aparitiile episodice

ale lui Mihai Bica (Ilie), constru
ind un personaj pitoresc,

Stroescu , într-o Safta plină de
dezinvoltură,

ft care dată, că demersurile de

ca regizorul Emil Mîndru să fi

menţionate.

apelat nu la memoria sa afec
tivă, ci

acest

context,

:unoscutei piese

rnontarea

Tache, Janke

i Cadîr de Victor Ion Popa la

din Sibiu
mai pare o excepţie, ci
un lucru de înţeles. De mirare
rămâne totuşi viziunea regizo

mai degrabă la ilnagi
naţie. Altfel, tară să greşească
mare lucru, a dat viaţă unui

Teatrul "Radu Stanca"

spectacol uşor desuet, păstrând

nu ni se

doar

rală,

reconstituind

până

la

farmecul

poetice excelent

unei

scrise.

comedii

Într-un decor (serrmat de Vasile
Rotaru)

amintind

şi

el

de

amănunt spectacole antologice.

montălile anterioare, actorii se

Textul (întâia oară reprezentat

mişcă firesc,

în

pe

1932

scena

Teatrului

"Maria Ventura", cu G. Tllnică,

Alexandru

Giugaru,

cuvânt

trebuie

spus

Jules

Oumitrescu) a avut parte, tre
să

recunoaştem,

montări

devenite

mai

de

apoi

puncte de referinţă în istoria
teatrului românesc.
premiera

de

Municipal
în

faţa

tefan

la

De pildă,

Teatrul

din Bucureşti aducea

publicului

actori

Ciubotăraşu,

Mereuţă,

Jules

Octavian

Cotescu,

trebuie

şi

ele

Neadevăraţi, şi prin aceasta stri
denţi, s-au dovedit a fi tinerii
Ovidiu Moţ

(Ionel)

şi

Ioarra

Blaga (Ana). · Poate că, în vre

din urmă, şcoala îi învaţă
mai mult să epateze în
creaţii de "avangardă" şi mai
putin cum să ne impresioneze
mea

pe actori

prin simplitatea şi rafinamentul
gesturilor mărunte.

tară exagerări. Un

aparte

Cazabart, Maria Mohor, Silvia
buie

cu

multe reflexe comice, şi Kitty

Totuşi, credem că ar fi fost bine

acest fel se bucură de succes.

Besoiu

Buleandră

(Tache) îl Secondează cu profe

de

În

Avram
Ion

ca

Mihai

Cazaban,
Mircea
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postmodernă...
PRINŢUL DIN LACRIMĂ de Radu Macrinici după Mihai
Eminescu · TEATRUL TINERETULUI din PIATRA
NEAMŢ Data reprezentaţiei: 1 1 februarie 1 998
Regia: Anca Maria Colţeanu Scenografia: Cristian
Zamfirescu Distribuţia: Bogdan Talaşman (Prinţul din
lacrimă), Pompiliu Ştefan (Regele), Dorina Haranguş
(Regina), Daniel Beşleagă (Primul Călugăr), Gabriel Duţu
(Al Doilea Călugăr), Roxana Frunză (Maica Domnului),
Mihai Dalu (Isus Christos), Petronela Zurba (Baba), Ioana
Rora (Fata Babei), Dan C Grigoraş (Fiul de Împărat),
Ionuţ Cucoarn (Genarul), Ugia Stan (Fiica Genarului),
Gina Gulai (Vrăjitoarea), Andreea Agni (Roaba), Florin
Mircea jr. (Aichimistul), Victor Giurescu (Bufonul), Dan
Burghelea (Un curtean), Cătălina Rusu (Curtezana), Paul
Chirilă (Circarul).
•

•

•

•
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... Ioana Flora şi Bogdan Talaşman

! P ri n ţ u l d i n l a c ri m ă !

. . . deopotrivă prof� şi sacră,

de exemplu, scena orgtet mo

a

într-o montare rafmată a unei

derne animată, de cântăreţi de

eliberate

regizoare aflate

jazz,

lui Isus.

drum, care

început de

la

a colaborat excelent

trans-sex:uali

balerine

iluzionişti de tot felul)

-

şi

ar� o

"paradei"

Meritul

duhurilor-schelete
infern prin voinţa

din

esenţial

al

este

auce, pe când ambii sunt doar

respectat

Studiile recente de eminescolo

nişte copii jucându-se cu lutul

montării:

gie au acreditat de acum ideea

căruia

în1plinit cu pietate este amendat

intertextualităţii

a

I.aitmotivul interogaţiei despre

printr-o

pe rmanentă

de

sine e subliniat când protago

menită

să

geniu", în buna tradiţie a edec

nistul

alt.mecarea în ezoterism ori bi

tismului

tânăr dramaturg

prozei

deja renumit.

îndeosebi

"compilatorului

Isus îi insuflă viaţă.

cugetă

împrumutând

acela de a

regizoarei

primă întâlnire cu fratele său de

cu o trupă de tradiţie şi cu un

o

fi stabilit

cheie

gestul

a

sacerdotal
ironie

ferească

cuvintele Sărmanului Dionis:

gotism.

" . . . Dacă îndlid un

văd

partea distribuţiei, începând cu

logului Radu Macrinici urmează

mâna

mică decât cu

Bogdan Talaşman. Blondul Făt

o

amândoi . " Prin gem1.enul de

cale

dorinţa

frrească,
de a

Lectura în

aşa

încât

departe

şcx:a .

de

mea
..

teatralitate

paralel

a celor două

mai

odli

care

se păstrează

est

iluzia/visul

reperul unui ev

vine

de

demersul postmodernist al filo

romantic,

Reuşita

şi

unitară

şi

din

Frumos se regăseşte polemic în
postura

acestui

intetpret

comedie convertit la

de

dramă

ori

texte - cel al lui Eminescu şi cel

mediu tradiţional unde atât ca

veritabilă tragedie existenţială.

al spectacolului - susţine ambi

valerul

Mihai

ţiile tânărului saiitor. Basmul,

inocentă caută să descopere ce

discreta forţă de polarizare a

fixând acţiunea, enunţă şi tema

e

atenţiei în

"teama

de

Dumnezeu

muma pădlliii " ,
luată

şi

care

prelucrată

şi

de

temerar,

dragostea

li

se

şi

fata

explică:

"Iubirea se găseşte pretutindeni.

va fi pre

Deschide

de

vei

Radu

şi

cât

ochii

vedea

în jurul tău şi-o

la

fiecare

pas".

Drogul ca element locomotor

Macrinici.

Danu

ipostaza Martirului

se bucură şi personajul Fetei
îndrăgostite şi părăsite,

nu e în fond decât o traducere

fragilitate,

în plan concret (vezi cactusul

îndura.

alizarea celuilalt Fiu al Maicii

mexican

În

Domnului, nimeni altul decât

gene de care se pomeneşte în

comentariu
scenografia

l1alucino

Isus Christos, care-i apare pro

piesă)

tagonistului în vis ca o pemu

imaginativ care permitea atin

nentă raportare la Idealitate,

gerea

dar

a

puterii

Nirvanei.

fabulosului
În

astfel

de

căreia

Ioana Flora îi conferă gingăşie,

Ptincipalul nucleu de conflictu

virtuţi

prin

senin. De candoare şi tandreţe

alitate a fost iscat prin materi

cu

surprinde

dar

replică

şi putere de a

sincretică
sonor
lui

la

un

insolit,
Cristian

Zamfirescu alternează cadre de

mare

austeritate, dornipate de

şi ca avertisment al fatalităţii. În

momente de transă, erot.u are

un

aventura

cunoaştere

viziuni preCU111. cea a răstigtl.irii

nuldăre de cadavre, cu imagini

denumire

lui Isus de către Genar, într-o

ale unui Eden miraculos în

ordinea

grădină-cimitir ("Într-o grădină

sa

de

iniţiatică,

Prinţul

genenca

aleasă

în

aceluiaşi travaliu de
pentru actualitate

�

22

recuperare

(care justifică,

s-a

prăpădit

omenirea,

tott.u e posibil.

ruciftx

au

de

care

într-o

grădină ea s-a mântuit") sau cea
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o

un

proiecte,

teatru

de

instituţia artis

afirme,

preluând

vesel,

chiar

foarte

•

ritm

şi

Respectând

Studioului

textul, strădu

Casandra. Cu unele modificări,

indu-se ca fie

determinate de spaţiu - căci

care

mai

plasat

carnavalului

foaier, printre spectatori -,

mo-

să

ment

în

se

distingă, tinerii actori au evoluat

dar şi

•

•

replică

fiecare

noi generaţii , a am

actul

•

să se audă şi

rban Puiu, regizor ce aparţine
celei

•

haz.

spectacole

scena

D'ALE CARNAVALULUI de I.L Caragiale
TEATRUL "GEORGE CIPRIAN" din BUZĂU Data
reprezentaţiei: 5 aprilie 1 998 Regia: Şerban Puiu
Decorul şi costumele: Rodica Garştea şi Ana-Maria
loneci Distribuţia: Gheorghe lfiim (Nae Girimea),
Cristian Creţu (Pampon), Marius Rorea (Crăcănel),
Vlad Zamfirescu (Catindatul), Rorin Grigoraş
( Iordache), Maroelo Cobzariu (Un ipistat), Nadiana
S��ean/Adriana Zaharia (Didina Mazu), Marilena
Chelaru (Miţa Baston), Mihai Brătilă (Un chelner).

vesel, cu mult

tică buzoiană dă prilejul

şi tinerilor actori şi regizori să se
realizate pe

col

dăruire,

deopotrivă drame şi comedii.

de lucrul cu intetpreţii, D'ale

cu totală

carnavaluh:d s-a înfăţişat ca o

şi ei, dorind parcă să nu lase cli

mileniu,

adevărată premieră a teatrului

pele să fugă pe lângă ei. Nae

veselie, la sinceritate şi senină

din Buzău.

Girirnea, de pildă, este un june

tate.

M-a interesat în acest spectacol

al naibii de petrecăreţ. Apare

amuzându-se

mai ales poziţia tinerilor fată de

fiizerie cu lăutarii după �1 lăutari adevăraţi, care ne invită,

mai

la sfârşitul actului I, şi pe noi la

mult cu cât în anii '50 am
cu

entuziasm

epţia lui Sică

pe

marii

carnaval.

con-

Toţi interpreţii joacă bine şi cu

şi

Alexandrescu

bucurie - şi Marius Florea, în

interpreţi ai Naţionalu

lui bucureştean, iar la sfârşitul

pălmuitul Crăcănel, şi Cristian

deceniului al şaptelea, tulbură

Creţu,

torul

Pampon, şi exploziva Marilena

spectacol

al

Teatrului

şi

caustică

a

lui

1 intilie. La sfârşit de veac şi de

atrage
jocului

la

Caragiale

dezlănţuit",

arnavale că,

temperamentalul

în mod special aş dori să

Lucian

mileniu, constat că pe tineri

în

Chelaru, în Miţa Baston -,

"Bulandra" în viziunea nelinişti
tă

opresc

asupra

Zarnfirescu,

îi

lui

care

dar
mă

Vlad

i-a

dat

Catindatului şi inocenţă, şi nai

"plăcerea

vitate, şi suferinţă sinceră, şi o

atmosfera

teamă

încurcăturile

amuzante, ideea omului deve

reală,

contagioasă

"nenea Iancu", cel de

de

la Ploieşti.

nit marionetă în mâna hazardu

Suntem, cert, în faţa unui actor

lui.

care are şi aptitudini tragice şi

Şerban Puiu a creat un specta-

care va putea juca admirabil

Veriga

D o m n 1 ş o a r a H e l s i n k cl

lipsă

��
---�
.-----�
�
�
-�
�
�

dintre Ionescu şi VIşniec ar
putea fi -

fără doar

George Astaloş,

şi poate -

care,

asemeni

mai tânămlui său confrate cu
care împarte (auto)exilul pariz

ian,

şi-a făcut intrarea pe scena

românească după '89, cu un

mare

decalaj fată de momentul

scrierii pieselor respective.
Într-o

ordine

rnaturgiei

firească

româneşti,

piesă ar fi trebuit să

a

dra

această

urmeze,

această întoarcere la

la

comedia caragialiană, cu atât
aplaudat

M-a interesat, acum la sfârşit de

de

DOMNISOARA HELSINKA de George Astaloş. Traducerea: Andriana Ranu
TEATRUL "TOMA CARAGIU" din PLOIEŞTI Data reprezentaţiei: 30 ianuarie 1 998
Regia, ilustraţia muzicală şi adaptarea: Bogdan Voicu Scenografia: Anca şi Daniel
Răduţă Distribuţia: Raluca Zamfirescu (Patroana), Corneliu Revent (Clientul),
Teodora Cârstoi (Camerista), Daniel Chirea (Pictorul), Dumitru Palade (Intelectualul),
Ravia Meterez (Helsinka).
•

•

•

•

•

exemplu, după

Gh.Jga pe ochi

causeur,

de către autor, histri

a lui Iosif Naghiu. Istoria textu-

on înveterat

lui,

după

palpitantă

precum

un

(care

roman poliţist, a fost evocată,

ocazia

cu

complet renovat

bineCLmoscutu-i

talent de
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s-a autocitat

caietul-program,
inaugurării

cu

sediului

al
23

�

cutului şi cea a Necunoscutulw.
Ca

o

invitaţie

imaginaţie
Revelaţie

în

a

devenite. . .

rând

convocaţi

funambulesc

revitalizare

la

revelaţie.

primul

"subiecţilor"
acest

misterioasă

întru

unei

a

pentru

ritual

de

avangarde

ariergardă.

care

În

fiecare este altceva decât ceea
ce pare a fi, actorii străduindu
se în acest sens. Daniel Chll·ea ,
schiţând proillul pictorului de
visează

ce

gang

să

împânzească lumea cu kitsch

urile sale, îl înfăţişează preocu

pat

degrabă

mai
building

decât

de
de

body
virtuţile

penelult.ti. Debutând în teatru
precum
tează
teatrului ploieştean):

"Piesa a

tant

în

montarea

unui

ch-a

fost scrisă în Franta în 1973, tex

matmg ce ridiculizează concep

personajul
în

arta

Teodora

ei

debu

"camerieră",

Cârstoi

detaliază

cu

aplomb fascinaţia pentru liberti
najul hotelier. La polul opus,

tul dispărând în iuli�-august al

tul de "confli� ch<tmatic", con

aceluiaşi an din vagonul poştal

siderând că "în era tehnologică

Helsinka

al

în

Meterez,

departe

de

bagaje, conflictul este în noi" ..

nordică

blondă,

este

Cum, în perspectiva timpului,

angelică, deşi nu tocmai imacu

trenului

Strasbourg-Paris.

Dactilografiată
Europei

de

la

Consiliul

secretara

revistei

am intrat cu arme şi

care

debutantei

Flavia
a

fi

o

totuşi

·Nouvelle Europe•, piesa a fost

curentele

sustrasă de o celulă comunistă

trund,

de PTr-işti de pe căile ferate

aparţine George

franceze,

perceput prin prisma suprareal

feră o morgă seacă şi stupidă

Strasbomg şi Nancy, însuşindu

ismului de origine. În mijlocul

pseudo-intelectualului

şi corespondenta trupelor fran

scenei tronează o

- sun

doar de "complotmi teroriste".

ceze de ocupaţie din Germa

bol ascensional, deopotrivă da

Greul reprezentaţiei apasă pe

sic

nia ,

care

operau

între

a poliţiei şi a Consiliului

estetice

se-ntrepă

post-absurdul

şi

căruia

Astaloş

scară

modern.

îi

este

lată. Aceeaşi voluptate metoni
mică 1-a contaminat probabil şi
pe Dumitru Palade,

care-i

con

obsedat

Cheia

psi

umerii Patroanei,

sugerată

prin

care face jocurile "din umbră" şi

protagonista

Europei. Piesa fiind expediată

hanalitică

într-t.m plic cu antetul Consi

dar-obscurul modulat de razele

căreia

liului Europei, a fost subtilizată

tremurânde ale unor lanterne

menţine constantă afectarea de

şi distrusă după verificarea con

care individualizează - în acest

preţioasă ridicolă, pudibondă şi

ţinutului, delictul descoperindu

climat deopotrivă al angoasei şi

xenofobă,

se

în

timp,

1976.

noiembrie
textul

Astfel

că

fusese

Între

rescris".

substanta

"melo

fiind

orgasmului, al fricii şi satisfacţiei
-

fiecare

personaj

în

şase,

parte.

Zamfrrescu

stăpână

peste

îi

t.m

nesfârşit univers de promiscW
tate. Un univers în

totuşi

care

institu

aspiră să pătrundă un Godot

dramei politice" s-a cristalizat

ie un edlilibru nedefinit în ten

de-adevăratelea, venit din est.

într-un

ce

tativa delimitării Binelui de Rău,

Corneliu

mult a ale

a Principiului de Manifestare. Ei

plin de umor cu ingratul igno

gorie. Alegorie care dă fonnă

se prezintă la ran1.pă în costmne

rat,

sensibilă

ideii

de

(e)migraţie,

extravagante,

mente

centrată

fl.ind

pe

"paradoxul

grotesc

soi

de

aduce astăzi

parabolă,

mai

Eroii, în număr de

Raluca

cu

accesorii

supradimensionate,

Revent se

comis

voiajor

muzicale

cum ar fi ceaşca-fustă figurând

cepţiei

consum şi a persoanelor, libera

virtualul confort pe care ar tre

declară:

circulaţie ca sursă de

bw să-1 ofere pensiunea famili

învinge. . .

ală.

emancipare

lism".
Bogdan

Voicu

-

omologat

Sau

nizând

WC-ul-pălărie,

degradarea

iro

spiritulw,

futt.rriste

redus la derizoriul absolut.

bilişti - a conceput împret.mă

La

cu scenografti Anca şi Daniel

pretează şi uşa "la pmtător" -

asta

Răduţă

simbolizând, ca de obicei, locul

gălăgiei !"

o

interesantă

viziune

"ezoterice"

de trecere dintre două stări, din

recuzită jucind un rol impor-

tre două lwni, cea a Cunos-
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a

celui

"Percuţiile

În

chunl.ul
şi

care
vor

ei

spre

modernizare,

Fiecare om să aibă propriul său
se

plastică, elementele de decor şi

(;1

instru

percuţie.

cetatea are nevoie de percuţii !

tinerilor oameni de teatru teri

interpretări

de

de

Altă metonimie în ordinea con

liberei circulaţii a bunurilor de
imobi

identifică

instrwnent de percuţie. . . Spre
se

tinde.

Organizarea

I rina Coroiu

�

cronica

l,
aUf
1 el c a re

Anton

A

9

lrina

WintZe

p ri m e şt e p a l m e
• • •

1

m trăit, în SCLuta mea ·lectura unei CEL CARE PRIMEŞTE PALME de Leonid Andreev TEATRUL NAŢIONAL din
experienţă de spectator b a n a l e CLUJ Data reprezentaţiei: 1 8 februarie 1 998 Regia: Anca Bradu Scenografia:
de teatru, doar câteva melodrame.
Lia Maria Vasilescu Mişcarea scenică: Mlllina Andrei Distribuţia: Anton Tauf
momente de emotie pură, i-aş L e o n i d
(Cel), Irina Wintze (Consuella), Cornel Răileanu (Contele Mancini), Viorica
spune muzicală. Însumate, ele A n d r e e v
Mischilea (Zinida). Ion Marian (Briquet), Bucur Stan (Baronul Regnard), Gelu
acoperă minute - nu multe. Am este, totuşi, Bogdan lvaşcu Oackson), Doru Surcel (Aifred Bezano), Dan Chiorean (Tily). Ruslan
simtit aceeaşi emotie crudă la unul dintre
Bartea (Poly), Mihai Comlmici (Domnul), Paul Basarab (Dirijorul) ş.a.
spectacolul
Ancăi
Bradu. precursorii
Consuella, actliţă de circ, este expresionismului.
şi Cel este chiar expresia fidelă a
Cel
vândută de tatăl său, Contele Consuella nu trăiesc un amor personajului expresionist, mă
Mancini, unui ins bogat, care şi
cinat de traLrrnele Lmei biografii
burghez
oarecare,
Zinida
o doreşte de sotie. În prezenţa (Viorica Mischilea), îrnblânzi strarlli, la capătul căreia îşi ma
actorilor de la circul Briquet, toarea de lei, nu e o cucoarlă nifestă dispretul violent faţă de
trânşi în jurul mesei
lume. Trăieşte mistica
. ărbătoreşti,
Consuella
transfigurării şi intră în
ezită să se apropie de
Crrcul Briquet sub per
Regnard, este chemată,
runca autopenitentei pe
care acest bă.Ibat, bântuit
zvârlită în braţele baronu
lui, ea se îndepărtează,
de fantasmele trecutului
revine şi fuge, se refu
său înveninat, şi-o dă,
giază în planul secund,
alegându-şi rolul de
clovn care primeşte
apoi, lunatecă, teribilă,
mişcările ei se insinuează
palme. Patima şi istovul
într-un dans provocator şi
existential se împletesc
disperat pe schelele din
deopotrivă cu bunătatea
îngerească şi disperarea
fundul scenei, în vreme
grupul
mesenilor
mocriind în fiecare gest.
răsuflă perplex, exclamă
Anton Tauf învăluie
sau strigă CLI groază, se
blândeţea vibrantă şi
strânge şi se răsfiră într-un
uneori tandră a persona
flux-reflux topit în ritmul
jului s;lu CLI aura de mis
uriaşei orgue de bar
ter stihia!. Tot aşa, întrea
barie pe care o evocă
ga făptură a Irinei
şariSOneta aspră, mecani
Wmtze, în rolul Con
că, accelerando demensuellei, e străluminată de
acea misterioasă inde
tial · · ·
Mi-e dat din când în când,
cizie între feminitate şi
foarte rar, să accept că
ingenuitatea copilei care
teatrul nu trebuie să-şi
abia adulmeci chemă
schimbe raporturile lui
rile - la rândul lor con
traditionale de sincretism
tradictorii - ale lmnii . Nu
pentru a crea presenti
mai putin, pentru aven
mentul extatic. Nu trebuie
turierul Conte Mancini
să ne lipsească nici de
(Cornel Răileanu), bo
cuvânt, nici de poveste, nici de sentimentală, pradă ingratitu nomia, moralismul senin şi afa
chipurile actorilor. . . Chiar şi dinii mâtelor şi singurătătii ei. bil, calculul mărunt sau cinis
atunci când povestea este o Faptul că nimeni nu ajunge la mul se topesc într-o substanţă
melodramă dintre cele mai limanul dragostei pe care-o perfect omogenă, expresia pu
lesne de găsit în foiletoanele de visează, înotând fără suflu ternicului contrast interior,
la sfârşitul secolului trecut: tm împotriva CLrrentului fatal, nu expresionist. Personajele din
bărl::>at îşi otrăveşte iubita oferită spune nici el prea mult despre spectacolul Ancăi Bradu intră în
altuia de tatăl ei, apoi se sinu adâncimea dramei. Atât doar că scenă CLI aceste teribile poveri
cide. Rămâne de văzut ce valori personajele
acestea
sunt ale trecutului blestemat sau ale
ale timpului primeşte în scenă purtătoare de stigmat interior. hipersensibilităp.i, sunt cutreie•

•

•

•
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rate de o tristeţe tumultuoasă
care

le amestecă chipurile cu

evenimente,

ci

din aspiraţia

sufletului-martor tocmai de a

Vasilescu (scenografie),

al lui

Anton Tauf, al Irinei Wmtze . . . ,

umbra morţii.

nu epuiza evenimentul, de a-1

nu e o demonstraţie, nici

Anca Bradu alege pentru spec

întârzia, ca şi cum spectacolul

o exegeză în sensul frecvent

tacol un tetn.po lent, răbdător

ar fi un

continuwn eliberat de

să desfacă toate armonicele -

sub presiunea anecdotică a cir

de

cumstanţei.

la

cele

mai

acute

şi

Un teatn.1 flatându

chiar

atribuit montărilor teatrale, nu e
nici studiu de stil sau al unui
"univers

uman " . . .

Sau,

toate

acestea la un loc flind, undeva,

sfâşietoare, până la cele grave -

şi prea puţin virtuţile de teatrali

ale fiecărei secvenţe. E o sila

tate, în schimbul adâncirii valo

deasupra lor, spectacolul pare a

bisire oraculară, interiorizată a

rii timpului dramatic. Oricum,

se naşte

discursului, Iară accidente sau

spectacolul acesta încărcat de

celor

paradoxuri.

lămuri propriul tumult interior. . .

capătă

o

Timpul

dramatic

frumuseţe

al

densitate

păstoasă,

deopotrivă

al Mălinei Andrei

rezultată nu

din aglomerări de

Ancăi

Bradu,

dintr-t.m elan liric al

ce

1-au

creat,

de

a-şi

Sebastian-Vlad Popa

(mişcare scenică) şi al Liei Maria

p
DRAGĂ MINCINOSULE de jerome Kilty. Traducerea: Alf Adania
TEATRUL NAŢIONAL: din BUCUREŞTI Data reprezentaţiei: 1 2
martie 1 998 Regia: M ara Paşici Scenografia: Diana Ruxandra Ion
Muzica: Cristian Butariu Distribuţia: Damian Crâşmaru (George
Bemard Shaw), Adela Mllrculescu (Stella Campbell).
•

•

•

•

•

•

D

uelul
între

cvasi-permanent
două

ascuţite

măsură,

şi

inteligente
rebele

(cu

totuşi) faţă de conve

atrăgător

pentru

inter

preţi şi spectatori. El s-a
dovedit a fi atrăgător şi
pentn.1

tânăra regizoare

aparţinând

Mara Paşici, aflată, în pro

înainte de a

fesiune, la "primii paşi"

deveni personaje, au fost per

(aşa se şi numeşte pro

nienţele

sociale,

unor fiinţe

care,

soane reale şi personalităţi ilus

gramul iniţiat de 1NB şi

George

destinat

lansării

Bernard Shaw şi actriţa Stella

tanţilor).

Ca

Campbell -, duel sugerat de

licenţă, spectacolul poate

tre

-

dramaturgul

corespondenţa lor şi transcris în
dialog

scenic

de

americanul

]erome Kilty, este deopotrivă

debu

lucrare de

căpăta notă de trecere,
datorită abilităţii cu
este

folosit

şi

care

luminat
spaţiul

(expresiv

decorat

de

Diana Ruxandra Ion) şi sunt
construite

dramatic

unele

momente, mai ales în a doua
parte a reprezentaţiei. Distanţa
până

la

nota maximă

o dă

luaul cu actorii, încă şovăielnic,
judecind după rezultate: dacă
Adela

Mărculescu

îşi

înzestrează eroina cu mişcăti
sufleteşti variate, în funcţie de
situaţie,

Damian

Crâşmaru

păstrează aproape tot timpul o
poză sentimental-melodrarnati
că, justificată doar în final. De
unde se vede că spectacolele
"de actori"

prezintă riscuri şi

pentn.1 regizor.
Alice Georgescu
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Commedia dell'arte

IUBIRILE LUI ARLECCHINO, scenariu de Mihai Serghei Todor, după texte
TEATRUL VALAH din GIURGIU Data reprezen
taţiei: 23 martie 1 998 Regia: Mihai Serghei Todor Scenografia: Oara
D�- Distribuţia: a.tălin Otivu (Arlecchino), Geo Pintenaru
(Colombina), Gistina Buburuz (Celestina), Violeta Creţu (Beatrice), Marius
N� (Truffaldino), Nae Stângaciu (Pantalone). Cosmin Creţu (Fiavio), Ion
Cojocaru (Contele Traffallito).

de commedia dell'arte

•

•

•

•

•

F

oarte mulţi sunt, de la o
vreme, studenţii la regie
(ba chiar şi regizorii ceva
mai copţi) care se apucă de
spectacole zise "commedia
dell'arte" , închipuindu-şi că
dacă botează personajele Arlec
chino, Pantalone ş.a.m.d., le
strâng laolaltă într-o intrigă "de
gen" şi le pun să ţopăie şi să se
scălâmbăie pe scenă, gata, şi-au
şi atins scopul - când, de fapt,
până acolo mai e cale lungă. M
am dus, de aceea, cu oarece re
reprezentaţia
la
ţinere
giurgiuveană,
examen
de
licenţă al lui Mihai Serghei

Todor, student în anul V la
(clasa
UATC
Cătălina
Buzoianu). Surpriza, extrem de
plăcută, a fost că, după un
început mai greoi, mai incert
(un motiv a fost, pare-se, şi
rătăcirea pe drum a coletului cu
recuzită), am văzut o mostră de
commedia dell'arte remarcabil
de asemănătoare cu spectaco
lele de acest tip realizate astăzi
de trupele italiene - care, orişi
.cum. .. Scenariul e coerent şi
bine consolidat dramaturgie,
regia e inventivă şi inteligentă,
respectând canoanele dar per
miţându-şi actualizări amuzan-

te, scenografia e ingenioasă, a
greabilă şi mereu "funcţională",
iar spectacolul are, pe lângă
umor - adeseori savuros, nicio
dată grosier -, şi poezie. Tinerii
actori (mulţi dintre ei, debu
tanti) se dovedesc temeinic
pregătiţi la partea fizică, având
încă să-şi perfecţioneze rostirea
- dar cine se mai miră de asta ?
Regizorul şi-a închinat specta
colul memoriei lui Giorgio
Strehler, "cel care a redescope
rit şi a dat noi valenţe acestui
gen de teatru". Dedicaţia nu-şi
face de ruşine adresantul.
Alice G eorgescu
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CU UŞILE TNCHISE de jean-Paul Sartre

Ce se află
dincolo, dincolo
de
tunel: iadul,
c e r u l ,
pământul ?".
Experienţa
limită trăită de eroii sartrieni
cere o relaţie privilegiată între
actori şi regizor. Ea invită şi
provoacă la ipostaze scenice
antologice. Nikolov Perveli Vili
imprimă faptelor o tensiune
implozivă, prin explorarea for
ţei cuvântului şi a arabescului
psihologic creat de actori. Des
cripţia este făcută riguros, dar şi
oarecum detaşat, ba chiar timo
rat. Asistăm la un recital în trei,
în care sunt prezentate gradat
meandrele sufleteşti, epuizarea
şi prăbuşirea interioară a
eroilor. Radiografierea iluziilor
distructive, acaparatoare, ce
înstrăinează şi alienează umani
tatea din om, este dramatică în
interpretarea lui Florin Mircea, a
Doinei Deleanu şi a Monicăi

TEATRUL NAŢIONAL
"VASILE ALECSANDRI" din IAŞI Data reprezentaţiei: 1 6 februarie
1 998 Regia şi ilustraţia muzicală: Nikolov Perveli Viii Scenografia:
Nicolai Mihaill Distribuţia: Aorin Mircea (Garcin), Doina Deleanu
(Estelle), Monica Bordeianu (lnes), Nicolae Ionescu (Băiatul de serviciu); în alte roluri: Simona Berciu, Vasilica Oncioaia
•

•

•

•

•

S

pectacolul se înscrie în
coerentul şi solidul pro
gram din această stagi
une al Naţionalului ieşean:
aduce la rampă un text adecvat
sălii Studio, este o întâlnire spiri
tuală necesară trupei şi publicu
lui, lansează un nou regizor Nikolov Perveli Vili, student al
Cătălinei Buzoianu, debutant
cu această montare pe o scenă
profesionistă. Regizorul alege
piesa pentru "ideile-cheie ale
existenţialismului •<Ca studiu ce
se vrea concret al unui anumit
număr de atitudini omeneşti ,
aşa cum declara însuşi Sartre . . .
Cele trei personaje se află într
un soi de moarte clinică, într-o
stare de intermediar în care
conştiinţa e lipsită de libertate.
..

Bordeianu, dar ea nu reuşeşte
să intre într-un circuit enigmatic.
Ceea ce este secret, inefabil în
destinul personajelor se topeşte
în conversaţie. Sentimentele
rănite sau viciate de minciună şi
ipocrizie, tenebrele subterane
ce spulberă iluzia regăsirii, a
împăcării şi iertării cereau din
partea regizorului şi a actorilor
o anume exorcizare a udtului, a
suferinţei şi a durerii. Un handi
cap a fost şi concepţia plastică a
scenografului Nicolai Mihăilă
(atât de inspirat în spectacolul
Aşteptându-1
pe
Godot,
regizat tot de Perveli Vili), care
nu a reuşit să sugereze acel
"univers împietrit" dorit de regi
zor, ci mai degrabă un cadru de
mucava, neutru, ce goleşte
piesa de mister. Caricarea
situaţiilor, în fmalul carnavalesc
al spectacolului, este şi ea o
eroare,
un
artificiu
care
amputează din expresivitatea şi
forţa dramei.

https://biblioteca-digitala.ro
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P o l i t i c ăş.
•d e s
FILOCTET de Sofocle. Traducerea: George Fotino TEATRUL
NAŢIONAL din BUCUREŞTI Data reprezentaţiei: 24 ianuarie 1 998
Regia, versiunea scenică şi ilustraţia muzicală: Andreea Vulpe
Scenografia: Oana Botez Coregrafia: Roxana Colceag Distribuţia:
Claudiu Bleonţ (Filoctet), Rorin Zamfirescu (Odiseu), George Qlin
(Neoptolem), Mircea Anca (Heracles), Marius Gâlea ("Negustorul"),
Gabi Costea (Corifeu!), Vlad Jipa. Silviu Biriş, Nicolae Nastasia, Mircea
Gheorghiu, Marius Tudor, Valentin Potrivitu (Corul).
•

•

•

•

•

N

apoleon, ptirnul erou
tragic al modernităţii,
obişnuia să spună: "Nu
mi vorbiţi de destin ! Politica
este destinul". La fel s-ar fi putut
exprima şi Odiseu, . eroul lui
Sofocle din Filoctet. Politician
prin excelenţă, Odiseu este gata
de orice volte:face în numele
pragrnatism
care
unui
preJ;uieşte
doar
interesele
momentului. El îi îndemnase
pe ahei să-1 abandoneze pe
Filoctet în insula I..ernnos atunci
când acesta devenise o povară
prin mirosul pestilenţial al rănii
sale. Tot el şi-a asumat sarcina
de a-l readuce pe Filoctet în
sânul "coaliţiei" când a apărut
evident că, în lipsa lui, victoria
finală asupra troienilor ar fi fost
compromisă. Problema este
morală şi politică: poţi recupera
un "tovarăş de drum" devenit
brusc util, după ce l-ai tratat fără
în
scrupule
împrejuran
potrivnice ? Iscusitul Odiseu,
conştient de dificultatea demer
sului său, îşi asociază un tânăr
necompromis,
pe
încă
Neoptolem, fiul lui Ahile, eroul
ucis de troieni. Conflictul este
pe cât de modern, pe atât de
interesant. Filoctet, înrăit de
suferinţă şi de singurătate,
abandonat
de
Robinson
răutatea oamenilor, rămâne
intratabil la ademenirile vechiu
lui său aliat. Neoptolem se
zbate între sentimentul justiţiei,
care-i cere să nu participe la
manipularea lui Filoctet, şi dato
ria filială de a duce mai departe,
până la victoria finală, războiul

f:J

28

•

început de către
tatăl său. O etică
de stânga, cen
trată pe valorile
individuale şi pe
judecata perso
nală se ciocneşte
în mintea lui Neoptolem cu o
morală de dreapta, guvernată
de modele păstrate în straq..1 l
profund al tradiţiei tribale.
Soluţia conflictului este adusă
de Heracles, apărut ca 1.m deux
ex machina pe catalige: el îl
convinge pe Filoctet sa-şt
înfrângă dezgustul de felonia
oamenilor şi să revină alături de
ei, asu1nându-şi, în acest mod,
în deplină libertate, propriul
destin. Filoctet nu cedează
injoncţiunilor politiciartiste, el
decide singur să îndeplinească
o misi1.me pe care zeii i-au
hărăzit-o şi pentru care toată
suferinţa sa nu a fost decât o
pregătire. Piesa este o fasci
nantă punere în scenă a victo
riei destinului asupra politicii.
Demersul regizoral al Andreei
Vulpe a fost contestat cu o anu
mită vehemenţă de către unii
cronicari, îndeosebi din cauza
unei stângace şi superficiale
profesiuni de credinţă cuprinse
în altfel admirabilul caiet-pro
gram al spectacolului. Men
ţionând "terna învierii" ca pilon
al montării, Andreea Vulpe a
reuşit să-i deruteze pe toţi cei
care confundă limbajul teatral
cu cel colocvial. Judecind spec
tacolul în sine, sunt de admirat
siguranţa cu care sunt dis
tribuite accentele, fluiditatea
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bine stăpânită a acţiLmii, buna
reliefare a momentelor de cli
max. Andreea Vulpe are,
incontestabil, un simţ instinctiv
al
specificităţii
discursului
teatral, dovedit încă de la
montarea de absolvire cu
Regele Lear. Cu toate acestea,
suntem contrariaţi nu o dată de
anumite opţiuni stilistice care
ţin atât de regie şi scenografie,
cât şi de interpretare. Astfel,
semiobscuritatea ifu mato în
care se desfăşoară spectacolul
este improprie unei tragedii a
dezbaterii fundamentale în care
luciditatea
trebuia
reliefată
printr-un ederaj nemilos şi con
traste nete, ca în reprezentaţia
trupei "Cheek by Jowl" din
1989. Corul este tratat superfi
cial, prin tabloUii vivante cam
chinuite, în care vâslele par ''te
uri" de spălat pe jos. Florin
Zamfirescu, admirabil în atâtea
alte roluri, dacă ar fi să nu
amintim
decât
Fouquier
Tinville, face aici din Odiseu un
Iago de operetă cu şuierături
tenebroase în voce.
În schimb , Claudiu Bleonţ este
admirabil în Filoctet. Are forţă,
complexitate, întelegere pro
fundă a personajului, căruia îi
conferă în mod inspirat o colo
ratură romantică de bună cali
tate, înrudindu-1, chiar dacă de

departe,
cu
Prinţul
de
Homburg.
Vestimentaţia,
deplasarea târiş trimit în n1.od
pertinent la estropiaţii din
metroul bucureştean, spaţiu
care constituie o adevărată
Curte a Miracolelor a post
modernităţii. Relaţia cu arcul
este expresivă, acesta părând
uneori în mâinile lui Bleonţ

când annă , când şarpe veninos,
alteori simbolizând şarpele
Ouroboros, cel care-şi muşcă
coada fiindu-şi sie însuşi sufi
cient, aşa cum s-ar fi dorit şi
dezamăgitul Filoctet. George
Călin este extrem de talentat şi
făcut pentru marele repertoriu.
Acurateţea sa este remarcabilă,
bunul-gust, fără reproş; totuşi,

persistă în jocul său o excesivă
prudentă, o autosupraveghere
inhibantă, care sugerează nesi
gw-anţa. Ar trebui să grăbească,
prin lecturi asidue, maturizarea
pe care expetienţa singură o
aduce întotdeauna prea târziu.

Adrian Mihalache

p e G o d ati

AŞTEPTÂNDU-L PE GODOT de Samuel Beckett. Traducerea: Gellu
Naum TEATRUL NAŢIONAL WV. ALECSANDRI" din IAŞI Data
reprezentaţiei: 1 februarie 1 998 Regia: Nikolov Perveli Viii
Scenografia: Nicolai Mih�la Distribuţia: Rorin Mircea (Estragon), Emil
Coşeru (Vladimir), Teodor Corban (Pozzo), Vrtalie Bichir (Lucky) şi
copiii Alexandru Avadanei şi Ionuţ Scripcaru.
•

F

iinţa umană aşa cum a
văzut-o Bekett în Aştep
tându-1 pe Godot, apare
dominată de sentimentul anxi
etăţii, angoasei şi alienării, de
unde încercarea personajelor
de a scăpa de singurătate. Din
acest punct de vedere, conside
răm că propunerea lui Nikolov
Perveli
Vili
(pentru
care
montarea de la Studioul ieşean
reprezintă examenul de licenţă)
a rămas
datoare textului.
Desigur, Beckett este unul din
tre adepţii caracterului fizic al
spectacolului, al limbajului
semnelor teatrale, dar el vor
beşte şi prin tăceti. A nu le
respecta
aşa cum autorul
însuşi le punctează în text cu
atâta minuţie
înseamnă , cre
dem, a te depărta de unul din
tre sensutile adânci şi grave ale
scrierii sale, de sensul însuşi al
aşteptării
"Întreg spectacolul e un joc
copilăresc fără sfârşit, valabil
otit.mde şi oticând", conchide
Nikolov Perveli Vili în caietul
program. Tocmai acest aspect
ludic prea evident, prea fizic
(unnătind a traduce vizual dis
perarea, încercarea de a găsi
soluţia disoluţiei), prin abun
denta de mişcăti, de mimică,
de
spectacolul
ptivează
discreţia cu care Beckett suge
rează. Există multă poezie în
dialogul aparent mecanic dintre
Gogo şi Didi, în întrebările fără
răspuns ce nasc îndoiala.
Preaplinul prezenţei efective a
actorilor o sufocă însă, minând
sensul însuşi al aşteptării be,

-

-

ckettiene.
Matetializând interi
otitatea, copiii aduşi
pe scenă de Nikolov
Perveli Vili ne-au
apărut mai degrabă ionescieni.
Cu atât mai mult cu cât .inl.ix
tiunea lor se face într-l.m cadru
banal, aproape realist în datele
sale bine deteffil.inate: cele ale
staţiei de metrou.
Desigur, gara se înscrie unei
întregi tradiţii a imagisticii
aşteptării, a vieţii-călătotie. Şi
totuşi ni se pare că plasarea ·
"acţiunii" din Godot într-o staţie
de metrou este pleonastică,
sărăcind prin claritate neliniştea
pe care textul o provoacă toc
mai graţie spaţiului deschis
ameninţător din jurul persona
jelor. Calea ferată (inl.agine a cir
cularităţii), cele două guti
întunecate de tunel (slobozind
şi
înghiţind
personajele),
semafoarele (unul roşu, unul
verde, mereu ap1inse, într-un
soi de veşnicie a dublei posi
bilităţi, a drumului liber dar şi a
interzicem) sunt, credem, tot
atâtea semne ce-şi propun să
nuanţeze ideea aşteptării, să
spargă monotonia locului prea
strânl.t, prea dar construit.
Alegerea acestui decor 1-a
obligat pe regizor să renunţe la
celebrul
copac beckettian,
înlocuit de scenograful Nicolai
Mihăilă printr-o plantă cu (prea)
multe crengi uscate, pe care
personajele o mişcă adesea,
într-o probabilă încercare de a
anula ideea de centru al lumii şi
de a o accentua mai degrabă

•

•

•

•

pe cea de copac al vieţii fără
rădăcini, al relativităţii fiinţei
umane şi a cunoaşterii.
Înl.podobit cu ghirlande verzi
de copiii-memotie, "copacul"
din acest spectacol propune
vizualizarea timpului interior
regăsit, conotând în scena finală
însăşi fiinţa umană ale cărei
veşminte îi matetializează con
tun1l omenesc; contur omenesc
format de cele două pelerine,
tot aproape unitar şi totuşi
alcătuit distinct din două
jumătăţi. Căci personajele din
Godot se înscriu unui tandem
care funcţionează tocmai în
complementatitate. O comple
mentatitate asimettică - s-a
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spus - la care tânărul regizor

spunea, pe un ton mai puţin

cârtiţă tremurândă.

pare a fi renunţat când i-a ales

categoric: "Semnificaţia ei, dacă

rolurilor în a doua jumătate a

de talie egală pe interpreţii lui

există

vreo semnificaţie, este

spectacolului îi este însă defa

Vladimir

faptul că nimic nu-i mai grotesc

vorabilă lui Vitalie Bichir, foarte

decât nefericirea".

expresiv în tirada absurdă -

loroase prestaţii actoriceşti, sunt

Grotescul din fraza beckettiană

vorbind,

mai mult jumătăţi echilibrate -

citată este foarte bine surprins

despre moarte - a primului act,

trupul şi sufletul - ale unei fiinte

de cuplul Pozzo-Lucky.

şi

Estragon.

Emil

Coşeru şi Florin Mircea, cu va

unice, atât prin datele lor fizice,

cât şi prin ritmul în

care

se

convingător în momentele sale
de revoltă trecătoare , dar şi în

l.m excelent cabotin tragic, un

cele de resemnare din prima

at căutarea unui fir călăuzitor şi

ascunde

a unui

care,

mesaj

optimist într-o
care

Beckett

frânturile

parte.

interioare

ca şi vocea, îi fisurează sta

tuia devenită, în actul al doilea,

Anca-Maria Rusu

o rŢJ n l ş o a r a

t
i
d o om
i
n
a
a
biectelor

Sub

fragmentat

În rolul

iritant histrion a cărui siguranţă

despre

fapt,

lui Pozzo, Teodor Corban este

mişcă pe scenă. Este de apreci

piesă

de

Inversarea

�

DOMNIŞOARA IUUA de August Strindberg TEATRUL "RADU
Data reprezentatiei: 2 1 februarie
1 998 Regia: Marcel Ţintar Decorul şi costumele: Bon j6zsef
Distribuţia: Monika Dandlinger (Domnişoara Iulia), Franz Kattesch
Qean), Renate MOIIer Nica (Kristin) ş.a.

STANCA" din SIBIU, secţia germană
o

•

o

o

M

ânat de dorinţa de a
face

altceva,

altfel

decât predecesorii săi,
regizor

tânărul

soarta Iuliei ar fi fost

•

vede

Iulia

la. fel de ingrată ca
acasă. Dacă pe parcursul întregii acţi

uni suntem în faţa unei lu.J!li

mecanizate (vezi permanenta
circulaţie a cărucioarelor), lip
site de sentimente, nu este de

dintr-un

mirare că în final Dornnişoara

obişnuit.

Iulia ajunge şi ea un fel de

Propune drept temă a montării

obiect dezumanizat, sortit satis

cucerirea idolului, proces ce-l

facetii

macină atât pe idol, cât şi pe

venite parcă şi ele pe bandă

regizorale, şi personaje inexis

confruntarea dintre o " râmă " şi

rulantă.

tente în

Monikăi Dandlinger, interpreta

Domnişoarei Iulia), îmbrăcate

"steaua"

Iuliei, nu-i credem nici un gest,

în costume de

Do1Il11işoara
unghi

mai

puţin

idolatru. Linia principală o dă
plină

de

capricii,

unor

pofte

masculine
piesă

(admiratori
carnaval

ai

- doar

respectiv valetul Jean şi fiica

nici o acţiune.

e

stăpânului, Iulia.

Franz Kattesch porneşte bine

Costumati

Tânărul valet filiform, obsedat

personajul Jean (care recurge

Casanova, domni solemni cu

de

chiar

formele

planturoase

ale

la

un

în

satiri,

Romeo,

travesti,

frac şi joben, fi.guranţii produc o

maimuţărindu-şi stăpâna), dar

animare - fericită, zic eu - a

bustul provocator al corpolen

apoi tonusul său scade, până la

întâmplărilor.

tei sale stăpâne, o cucereşte pe

finalul gratuit (îrnbăierea într-o

Pentru spectator, obsesiva cir

bucătăresei, dar şi fascinat de

şi

Sânzienelor.

Noaptea

cu

aceasta din urmă în timp ce-şi

cadă

îndeplineşte

Bucătăreasa Kristin -

serviciul,

într-o

plină

bani).
care

în

culaţie a cărucioarelor metalice
care

rulează pe şine este la

bucătărie plină de aburi şi miro

prima parte învârte cărnurile în

început amuzantă, mai târziu ea

suri,

frigare,

devine însă obositoare .

unde,

din

sufrageria
periodic

vin

castelului,

spală

vasele,

încarcă

maşinal bucatele în cărucioare,

cărucioare ce sunt curăţate de

iar în partea a doua adoarme

sub

resturi

pe

obiectele.

şi

încărcate

trimise
bunătăţi.

mormanul

de

cărbuni,

con

aşteptări,

primează

După

răsucindu-se îndelung în timpul

Regia

consumarea asaltului amoros,

somnului, precum o bucată de

Ţintar, recurgând pe alocuri la

valetul

cu

înapoi,

În

textul prestatiilor interpretative

îi propune Iuliei să fugă

împreună

în

Elveţia

şi

să

inventivă a

lui Marcel

carne în proţap, pentru a se

mijloace

trezi beată de fericire, convinsă

decorurile foarte ingenios con

cinematografice,

şi

deschidă un hotel; refuzat, el o

că s-a identificat cu Dumnezeu

cepute şi create de B6b J6zsef

oferă,

- îi oferă Renatei Milller Nica

sunt

şansa

spectacolului.

pe bani, altor adrnira

torVconsumatori

ce

bântuie

creării unui rol complex,

castelul/bucătăria, ca în visurile

de toată frumuseţea.

lui. Rezultă că acolo, în Elveţia,

col mai apar, graţie concepţiei

�
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În

cele

două

câştiguri

ale

specta
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ASTĂ SEARĂ SE JOACĂ FĂRĂ PIESĂ de Luigi Pirandello TEATRUL ODEON
Data reprezentaţiei: 2 mai 1 998 Regia: Alexa Visarion Scenografia: Maria Miu
Coregrafia: Roxana Colceag Muzica şi aranjamente muzicale: Dorina Crişan Rusu
Distribuţia: Sebastian Papaiani (Bătrânul actor comic), Dorina l..azN (Actriţa de caracter),
Geo Costiniu (Actorul principal - Rico Verri), Diana Gheorghian (Actriţa principală), Crina
Mureşan (Totina), Elvira Deatcu (Dorina), Mirela Dumitru (Nene). Gelu Nitu (Pomarici).
Liviu Timuş (Sarelli), Mircea Constantinescu (Pometti), Ovidiu Niculescu (Nardi), Rorin
Dobrovici (Mangini), Olga Buc:Maru (Cântăreaţa). Ioan Bătinaş (Gongul), Oaudiu
Bleonţ/Niculae Urs (Doctorul Hinkfuss); în alte roluri: Radu Panamarenco, Oana
Şteflinescu, Ana Trofin, Constantin Cojocaru, Nicolai lvllnescu, Mari an Lepădatu.
•

•

•

•

•

J

pe

care realizatorii spectacolu

•

lui şi 1-au asumat cu bravură. Ei

•

şi-au dat seama că a miza pe
mirnarea naturaleţii şi pe ambi
guitatea dintre viaţă şi artă ar ft
o tentativă naivă în faţa unui
public

care a văzut multe şi,
mai minunează de

deci, nu se

nimic. De aceea,

Alexa

Vtsarion

a renunţat la sublinierile un pic
prea provocatoare, la antractul

unul dintre cele

intensitate insuportabilă. Pe de

cau printre spectatori, la expli

altă parte,

caţiile prea detaliate ale doc

servatoare oraşe ale lurnii,

piesa Astă

atinge

o

care actorii se arneste

cea

mai con

împrumutată

hazliu în

ucată la Torino, astăzi, încă,

nu trebuie ignorat

torului

Hinkfuss.

Rezultă

un

seară se im.provi

. faptul că experienţa pirandel

zea7ă nu putea să nu stârneas
că scandal: epata nu numai pe

liană nu era un simplu exerciţiu

spectacol delectabil pentru cei

intelectual abstract, fiind, dim

care cunosc bine piesa şi unul

burghez,

potrivă,

ci

şi

pe

italianul

puternic

ancorată

în

incomprehensibil

pentru

mânchu de conştiinţa lui naţio
nală, destul de recent dobân

tradiţia culturală locală. Există în

care o văd pentru prima

piesă o raportare polemică la

Ocheadele

dită .

irnprovizaţia pe teme ftxe, bine

autorului către publicul

plutea, de altfel, în aerul timpu

cunoscută din vremea comme

fost

1 930, pe vremea

diei dell'arte, ca şi o parafrazare

lui.

Mesajul
Era în

lui

Pirandello

cei

oară.

complice

sacrificate

în

ale

său au

favoarea

când intelectualii fantasrnau pe
terna nepotrivirii dintre
viaţă,

artă şi
dintre cultură şi natură ,

dintre formă şi mişcare. Cultul
autenticităţii,
nemijlocit se

al

pentru cadrele
mediau

cu

"vieţii"

trăite

izbea de respectul
culturale

destulă

care

autoritate

orice experienţă. Nicăieri con
flictul dintre aleatorismul natu

ral şi rigorismul intelectual nu
se putea manifesta mai preg
nant decât în lumea teatrului.
Opera
pură

dramatică

scrisă

este

formă stilizată, în timp ce

reprezentaţia este hibridul im
previzibil născut din

întâlnirea

unui text elaborat cu carnali
tatea

interpretării.

actorului,

Paradoxul

dezvăluit

de

către

truteho, caracteris

şi segmentul de public pe care
el şi 1-a ales. Un public avizat,

pretului refuză să se anuleze

tică zonei mediteraneene, sau

care a uitat sensul cuvântului

prin asumarea exclusivă a con

ca sensibilitatea feminină

melo,

"naivitate" şi e sensibil doar la

diţiei

susţinută

operei

performanţa tehnică a actului

Diderot, câştigă noi dimensiuni

satirică a unor locuri comune ca

în cazul în

atitudinea

de

care identitatea inter

personaj.

Pirandello

de

stilistica

împinge la limită situaţia para

italiene.

teatral pur. Iar acest public are

doxală

A juca această piesă în anul de
graţie 1998, când experimentul

cronizare a scenelor de grup, o

şi confuzia planurilor nu

fluiditate

a

renunţarea
scris,

actorului,
mirnată

la

prin
textul

caz în care tensiunea din

tre personalitatea

autentică

şi

sperie pe nimeni, este un

mai
risc

ce

vedea:

o

excelentă

,

seducătoare

sina

desfăşurării de ansamblu, o vir-
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în zona aseptică a încercărilor
de laborator. În zadar perfor
manţele actotilor bat recordul,
în zadar Sebastian Papaiani
revine în forţă, Dorina Lazăr
epatează, Geo Costiniu apare în
plină formă ca seducător,
"gongul" este întruchipat năs
truşnic de un actor, iar cei mai
tineri se arată la înălpme, dacă
totul este subOrdonat cu rigoare
formei şi nimic nu rămâne la
voia întâmplării, adică a vietii.
Refuzându-se ideea t.mui spec
tacol de arhivă, repus în atrnos-

găseşte
tuozitate
care-şi
împlinirea în gratuitate. Pentru
cineva convins că arta este
totul, iar viata n-are decât să i se
conformeze,
neliniştile
lui
Pirandello par puerile. Mai
mult, obsesiile lui localizante
privind .kitsch-ul national (ariile
din "Trubadurul", valorizarea
virilitătii triumfatoare) pot fi
înlăturate Iară consecinţe din
economia spectacolului. Din
păcate, neutralitatea fundalului
sonor, ca şi ruperea conflictului
de context, t:J.irnit reprezentati-a

H a z fără
IPălă

C

n5

fera timpului său, ni se propune
o demonstratie de forţă, perfor
mantă, dar rece. Lipseşte car
nalitatea aproximativului bine
controlat, grotescul elementelor
culturale kitsch, lipsesc îndo
iala fertilă, dubiul asupra pro
priului demers. Excesiva sigu
ranţă de sine, chiar suspnută de
virtuozitate, riscă să submineze
însuşi proiectul dramatic de
reflecpe asupra propriului său
sens.
Adrian Mihalache

C

omic este ceea ce li se
întâmplă, uneori, oame
nilor obişnuiti, nu per
sonajelor caraghioase.
Dar
oamenii normali receptează
intervenţiile caraghioşilor în
viata lor ca pe nişte accidente,
un şir de piedici sâcâitoare,
dacă nu revoltătoare. Acesta
este mecanismul comic pe care

PĂLĂRIA. după Un chapeau de paille d'ttalie de Eugene Labiche TEATRUL DE
COMEDIE Data reprezentaţiei: 29 aprilie 1 998 Regia: Horaţiu M�liele Decorul:
Puiu Antemir Costumele: l.ia Manţoc Muzica: Dorina Crişan Rusu Coregrafia:
Rorin Reroiu Distribuţia: George Mih� (Fadinard). Comel Vulpe (Nonancour t).
Gheorghe DMiiiA (Vezinet). Radu Bânzaru (Bobin). Alexandru Pop (Felix). Candid Stoica
(Tardiveau). lurie Darie (Beauperthuis). Dan Tudor (Emil). Tudor ChiriiA (Achille),
Gabriela Popescu (Ciaire-Conchita). Virginia Mirea (Baroana), Delia Nartea Lucaci
(Helene). Mihaela Teleoacă (Anai's Beauperthuis). Delia Seceleanu (Virginie); în alte
roluri: Adina Cristescu. Mihaela MAcelaru. Şerban Georgevici. George Grigore.
•

•

•

•

•

•

•

•

şi-a întemeiat Horatiu Mălăele,
în calitatea sa de regizor, poves
tirea despre ziua nuntii lui
Fadinard. Antrenat în încer
carea de a repara o pagubă
minoră provocată de o întâm
plare plauzibilă, Fadinard se
avântă într-un labirint al aventu
rilor ciudate, împins de perso
naje monomanice, urmărit de
mireasă şi de familia ei, grup şi
el deraiat, care îşi exprimă mu
zical îngrijorarea · şi ţâfna.
Agitatia are ritmul şi armoniile
ei, bine stăpânire de actorul
regizor (sau poate invers ?),
care construieşte un spectacol

�
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vesel, altemând cu dibăcie
poantele aşteptate cu sur
prizele. Textul este uşor distor
sionat pentru a permite carica
turizarea lumii inexistente prin
care circulă atât de convingător
personajul central.
Spatiul scenic organizat de Puiu
Antemir şi costumele Liei
Manţoc favorizează perceptia
conventiei teatrale, a unui fn.J
mos vesel. Echipa de interpreti
functionează solidar, impre
sionând prin performanta de
ansamblu, dar şi prin modul în
care ocroteşte şi pune în valoa
re ariile de coloratură ale

https://biblioteca-digitala.ro

soliştilor. Partea leului îi revine
lui George Mihăiţă, care folo
seşte accelerapa pent:J.u elibera
rea ene�ei comice, constantă
pe toată durata reprezentatiei, şi
frâna necesară în pragul vulga
titătii. Cornel Vulpe îşi dirijează
competent personajul colectiv,
petformanta sa fiind măsura
tuturor, Iu.rie Darie se detaşează
cu superioară ironie de ceea ce
ar fi putut fi o simplă schemă
comică, Tudor Chirilă sugerea
ză cu fineţe fondul primar de
sentimente al personajului,
Gabriela Popescu, Virginia
Mirea, Mihaela Teleoacă intro
duc gratia feminină a comicului
expresiv.
Desigur, nu totul e perfect şi
există în spectacol prestări
imprecise, efecte tautologice,
dar ambitia lui Mălăele a fost să
facă un spectacol bun, fără
ifose, pentru toate gusturile.
Ceea ce a şi izbutit.
Magdalena Boiangiu

�
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Lupta

cu

CĂSĂTORIA de N.V. Gogol. Traducerea: Virgil Tănase TEATRUL "NOTTARA" Data reprezentaţiei: 1 3
mai 1 998 Regia: Gavril Pinte Scenografia: Roxana Ionescu Muzica: Cristian Tannoveţchi şi Constantin
Reancu Mişcarea scenică: Liliana lorgulescu Distribuţia: Cerasela losifescu (Agafia Tihonovna), Anda Caropol
(Arina Panteleimonovna), Ruxandra Sireteanu/Ada Navrot (Fiokla lvanovna), Sorin Cociş (Podkolesin), Ion
Haiduc (Kocikariov), Valentin Teodosiu (laiciniţa), Claudiu Romilă (Anucikin), Cristian Şotron Oevakin),
Mihaela Mihai (Duniaşka), Daniel Popescu (Stepan), Marian Gripan (Diavolul, un personaj cu care
Gogol a luptat mereu).
•

•

•

•

G

•

ogol a
de

•

•

scris o comedie : mistere

moravuri în

interogaţia

s-ar

care : diavolului,

illosofică

afla

Gavril

lucrarea

Pinte, regi

e • zorul, ştie. Diavolul e prezent

implicită:

public, el e

mai talentat decât

când construieşte în marginea
textului.

motivatiile aqiunilor : pe scenă, învârtind manivela
individuale
sunt
obscure, : flaşnetei, trăgând sforile perso

Energia lui Kocikariov

pe

trăsătura aparpne personajului,

plicabile într-o logică normală. : scenă.

minimum,

împletindu-se cu instinctul ludic

deciziile - neinteligibile şi inex- : qajelor,

într-o

Redus

De ce angajează Podkolesin o : spaţiul

petitoare, dacă nu

vrea să se

·

de

scenă
la

joc

de

mai

este

împodobit şi cu desenul cărtilor

căsătorească şi, în perspectiva ' de joc, reluat şi în costume,
inevitabilului,
De

sare pe fereastră ? : sugerând, probabil, că şi haz

e se zbate Kocikariov să-şi

însoare ptietenul cu o necunos
cută,

alungându-i

pretendenti,

când

pe
el

!

ceilalti
nu

ardul

este

Schema

are

dut, fie că "aqiunea" izbuteşte, • suculentă
casa

1 r pe ceilalti miti {X)tenpali, ce
vrea de fapt mireasa scoasă la

stăpânirea

regizorală

nu
care

prea
are

o

mai bogată şi mai

decât

manipularea

�

descifrată şi impusă de Gavril

.

logica piesei, ca în scena în

:

într

inocent;

Ion

Haiduc

impre

sionează plăcut în măsura în

acţiupile lui capătă o justi

care

ficare scenică autonomă; ca şi
Ruxandra

Sireteanu,

pe

care

expetienţa mesetiei o ajută să

coincide cu textul,

nimic de câştigat sau de pier- : viaţl comică

fie că nu ? Ce-i goneşte elin

sub

Necuratului.

are

adevăr ceva drăcesc în ea, dar

Pinte. Când regizorul transpune

vedere ? Gogol bănuieşte doar : care, cuptinse toate de abulie,
că în toate aceste meschin : personajele fumează cu faţa la
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evite capcanele schemei regizo
rale.
Gavril Pinte pierde în lupta cu
geniul
cum

lui

Gogol,

care simte

binele şi răul se luptă în

sufletele celor încă vii;

are

că

campion

a

provocat

mondial.

un

scuza

M. B.

�ăZbOi

�'------'o�pe�r,_,.e�ta.._

Un al

pe scenă), cu scenografii Mihai
Mădescu (un decor mobil şi plă
cut ochiului) şi Luana Drăgoes
cu (ale cărei costume, foarte
străludtoare, nu au flatat întot
deauna siluetele interprep.lor),
cu coregraful Frandsc Valkay
(numerele dansante au fost, ca
de obicei, caracterizate prin fan
tezie şi acurateţe), Mircea Cor
nişteanu a izbutit un spectacol
viu, amuzant, la intersectia dintre
operetă şi musical Au impresi
onat, de asemenea, prestaţiile
actor:iceşti. ale interprep.lor (lu
cru
adesea neglijat pe scena
lirică), mentionabili în acest sens
fiind, alături de protagoniştii
Mioara
Manea
(Elena)
şi
Alexandru Agarid (Paris - debu
tant în arta cântului), Nicolae
Simulescu (Calchas) şi Paul Lă
zărescu (Menelaos). Cum spu
nea dneva în spatele meu, "De
mult nu m-am distrat aşa de
bine la Operetă !"

creează noi prilejuri de amuza

cenzură !) a adulatului-abando
nat-autoritar-infatuat i-a revenit
lui Mircea Rusu, căruia îi place
să detalieze excesele dictatoriale
şi înclinaţiile narcisiste ale
actoru l u i-regizor-au tor,
adăugând şi un grăunte de per
siflare necesar în satirizarea
acestei plurale ipostaze. Valentin
Uritescu, ca de obicei, aduce un
apăsat accent de verididtate
specialistului din culise. Ludan
.!'§:"�."...:; treptat să focali
asupra sa, prin
în care îşi
amintind
de astă

vesel

L

egenda Războiului traian
a dat �ere nu doar unui
număr impresionant de
tragedii, d şi citorva lucrări vese
le, în care vestiţii eroi (Ahile,
Agamerrmon, Hector şi ceilalti)
sunt demitizati, ironizaţi, carica
turizati. În teatru, cea mai cele
bră prelucrare în cheie comică a
întâmplărilor din Războiul Troiei
îi apartine, fără îndoială, lui
Shakespeare ()'roilus şi Cresi
da); în muzică, parodia "eveni
mentului" (de fapt, a peripeţiilor
premergătoare lui) poartă sem
nătura lui Jacques Offenbach,
căruia Fnunoasa Elena i-a
adus, în 1865, consacrarea ca
autor de operetă. O muzică
sprinţară, cantabilă, un libret
(Henri Meilhac şi Ludovic

------ �

Halevy) plin de
haz, cu multe ele
mente actualizante,
la vremea aceea,
au garantat o foarte
călduroasă primire
a lucrării din partea publicului
parizian. Teatrul de Operetă
"Ion Dadan" o propune acum şi
publicului bucureştean, căruia
nu i-a putut fi multi ani oferită
din cauza... titlului, socotit de
cenzura ceauşistă o aluzie ironi
că la Urita (de toată lumea)
Elena. Pentru montare s-a
remrs, în chip inspirat, la servid
ile unui regizor de teatru cu
solide succese (mai ales) în
comedie, Mircea Comişteanu,
care a asigurat şi versiunea
abundent
românească
reactualizată - a libretului. Cola
borând feridt cu dirijorul Consta
ntin Petrovid (care a condus
orchestra autoritar şi, totodată,
dezinvolt,
participând
prin
mimică la desfăşurarea veselă de

A.G.

teleteatn•

Joeul
.

ment şi ironie autobiografică.
Atât de rar mrtat de aparatul de

..,

nu-i JOaca

D

ramatmg şi actor, e firesc

ca Paul Ioachim să per
severeze în descrierea
mediului pe care-1 CLmoaşte cel
mai bine: teatrul. Dacă în Carlo
contra Carlo îşi lua distanţă de
două secole faţă de subiect, în
Totul e un joc se apropie de
prezent - chiar prea mult, piesa
datând din anii '80, când se
spune că ar fi fost "blocată" din
cauza aluziilor la. . . cultul perso
nalităţii !
Versiunea televizată (diferită de
spectacolul Teatrului Odeon în
regia Olimpiei Arghir, cu premi
era în aprilie '91) se concen
trează asupra sorgintei pirandel
liene a textului. A pre-textului,
mai bine zis, pentru că în fond
e vorba de o fursă scrisă după
��tetJe1e infailibile ale teatrului
ardier, care însă invită în glumă, mai în serios - şi
"taţii legate de viaţă şi
cabotinism în realitate şi
pe scenă şi viceversa.
în alcătuirea ei,
·

f1lrnat,
Darnian
Crâşmaru
delectează cu o savuroasă com
pozitie cu dublu chip: vedetă
răsfătată şi sufidentă şi tată de
familie şi viitor socru dodl.
Revolta actorului împotriva
tiraniei regizorului se consumă
înbuna traditie a modelului itali
an, chiar dacă invocat e Moliere,
şi cortina coboară definitiv pen
ttu personaj. Îl secondează cu
fmă discreţie ileana Cernat,
jucând
mediocritatea
actriţe-sotie de-a doua, grijulie
supusă. Exuberantă de la
(şi cam singura) aparitie, Florina
Luican e eterna dublură · plină
de aplomb şi energie.
Ioachim "deschide" spc:x:r.ctcO>l\Jl
schiţând un insolit "dialog"
publicul telespectator,
tate uitată înainte de a fi
rată; actrita se descurcă însă · cu
dezinvoltură prin meandrele
sentimentelor eroinei: jună
primă capridoasă, pe punctul
de a se căsători cu partenerul de
teatru, se-ndrăgosteşte brusc şi
neaşteptat de un neCLmoscut.
Ingrata partitură (vizată şi de
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, teatru în viaţă,
teatru în teleplay - şi a izbutit
emoţionante momente de tensi
t..me psihologică într-o mică biju
terie dedicată histrionismului şi
sacrificiilor sale.

I rina Coroiu

Scrisă de un actor, Bertrand Blier, piesa

Cotletele

este generoasă cu interpreţii. Cu cei

buni. Atracţia resimţită (de mult) de maestrul
Beligan pentru piesele în care discursul dramatic
îmbină sarcasmul şi ironia cu visarea şi candoarea a
devenit molipsitoare. Regizorul Gelu Colceag con
struieşte minuţios farmecul acestui prelung dialog,
unde Gheorghe Dinică îşi ţine în frâu tempera
mentul. În ţesătura subţire (în toate sensurile) a
piesei, Ileana Stana Ionescu introduce o pată de
culoare greu de şters din memorie.

Publicul bucureştean a putut aplauda, în Sala
Atelier a TNB. un spectacol realizat de
Theatrum Mundi şi a cărui premieră oficială a
avut loc acum un an (fix) pe scena Teatrului
Tineretului din Piatra Neamţ. Este vorba de

Jocul nebunei mele mame

de

Ann Jellicoe, în regia lui Mircea Marin .
....... ...................... ...................... ........... . . .

:

Cunoscutul regizor de film Mircea Daneliuc îşi încearcă (din
nou) puterile pe scenă. De astă dată la Brăila, montând O

noapte furtunoasă

de IL Caragiale. Printre per

sonajele ştiute circulă şi I.D. Ionescu, Ghiţă Ţircădău,
muşterii, chelneri...

La Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, Uşa
inchisi de J. Graham Reid, în lectura regizorală
inspirată a lui Vlad Massaci, care susţine cu acest
spectacol examenul de diplomă la Universitatea de
Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L Caragiale".

Gala Absolvenţilor, coordonată de studenţii teatrologi ai anului III,
înseamnă ieşirea la rampă a ultimei
·
promoţii a secţiilor Actorie, Actorie

Un spectacol al tinerilor, Eu daci
vreau să fluier, fluier de

Păpuşi-Marionete, Regie, Coregrafie,
T eatrologie. Anul acesta, un juriu for

Andreea Vălean (premiul concursului

mat din organizatori (studenţii

Dramafest), la Teatrul Naţional din

teatrologi) premiază, cu ajutorul spon

Târgu-Mureş, secţia română, în regia

sorilor, cele mai merituoase creaţii.

lui Theodor Cristian Popescu.

Marele Premiu este o excursie în
Grecia; Premiul 1

-

un sejur la Sinaia;

premiul Il - un week-end la Sinaia;
Premiul Special
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catedră am stat. cu mai m u ltă sau mai

regia spectacolului şi o sa JOC şi unul

puţină pricepere, timp de opt ani.

I nterviurile îmi plac, dar, de obicei, ceea

Actoria în sine v-a umplut viaţa ?

dintre rolurile importante ale acestei

ce se cheamă i nterviu - mai ales în ulti

Este greu să spui despre o meserie pe

cărei nume nu-l voi dezvălu i încă.

rqa vreme, în p esa românească - este

care o îmbrăţişezi din dragoste că nu-ţi

m u lt prea stereotip; mi se pun întrebări

umple viaţa. Bineînţeles. Actoria

al

umple viaţa decât celor care n-au ta

Studenta dumneavoastră, în prezent
parteneră de scenă la Teatrul Mic Simona Mihăescu -, afirma că sunteţi
unul dintre puţinii actori care nu s-au
mulţumit sl1 fie frumoşi ca apariţie fizică,
ci "au mai şi citit câte ceva". Ce pl1rere
aveţi despre actorii intelectuali ?

Mi se,pare mie că nu vl1 prea plac inter
viurile...

căror

răsp uns

este

i m p l icat

în

întrebări: "de ce vă place teatrul ? ce
înseamnă

să ai

talent

? care

u n ch in.

le

1n

m<;>mentul când ai talent

(sau pretinzi că ai. sau ţi-o spune pu

care, de atâta vreme de când fac teatru,

blicul ori oamenii de specialitate) . lucrul

mi s-au tot pus şi m-am cam plictisit de

devine uşor, plăcut şi indispensabil.

Există actori talentaţi şi actori netalen

ele. Şi, cum nu-mi place să m ă repet,

De ce n-aţi mai apMut decât foarte. rar
pe scenele bucureştene în ultimul timp ?

taţi. Talentul, în

prefer să nu mai dau interviuri.

·

nu

lent. Pentru ei, această meserie devine

sunt

proiectele de viitor ?" Sunt întrebări

\

capodopere a literaturii universale, al

adevăratul

sens

al

cuvântului, suplineşte cultura (pentru că

Faptul că aţi �ut Facultatea de Istorie
înaintea Actoriei 11 consideraţi acum o
experienţA de viaţă 1

Am avut o opţiune care s-a dovedit în

unul dintre vectorii defin itorii ai cuvân

parte fericită, în parte nefericită, aceea

tului "talent" este

de a intra într-u n proiect internaţi onal,

talent poate

Este foarte im portant în viaţa unui om

un

succes,

lipsa culturii. Dar actori fără cu ltură.

spectacol

mare,

de

intuiţia);

compensa

un actor de
prin

intuiţie

să treacă printr-o facultate umanistă.

Danaidele. ale cărui

repetiţii şi tumee în

definitiv şi i revocabi l. nu prea există. Un

Nu spun că eram îndrăgostit de ştiinţa

străinătate m i -au luat vreo doi ani din

actor de talent joacă în viaţa lui. să

istoriei, dar cinci ani petrecuţi într-o

viaţă. Ca să pot urma tumeele grele şi

zicem, o sută de roluri în film, televi

facu ltate, ascultând nişte profesori emi

lungi pe care le-a făcut acest spectacol,

ziune, radio, intră în contact cu colegi.

nenţi, sigur că au folosit formării mele,

am preferat să nu intru în altele, pentru

regi zori.

trecerii mele mai igienice de la ado

a nu încurca nici proiectele. nici teatru l '

lucrurile astea rămân în structura lui

scenografi,

com pozitori

-

lescenţă la tinereţe (de la adolescenţă,

în care aş fi repetat. C ă a m făcut bine

pentru că am terminat liceul în acea

sau rău, asta nu mai ştiu. Până la urmă,

unele cazuri preocuparea pentru lec

nefericită perioadă cu zece clase, fără

d i n pu nct de vedere actoricesc, s-a

tură este mai mică, intuiţia şi talentul

examen de bacalaureat). Aşa că. pe la

dovedit a fi fost mai mult o experienţă

pot completa lacunele. Este o veche

1 6 ani, am terminat liceul şi la 2 1 de ani

turistică decât una artistică, dar specta

dispută, dacă actorul trebuie sau nu să

!

colul fiind atât de frumos şi de grandios,

fie i ntelectual, un om cult. Cred

Imediat după ce am terminat facultatea

era plăcut să faci parte din el. Actorii

putea să pun mâna în foc) că, uneori, la

am dat la I nstitutul de Teatru.

care jucau n-au fost foarte bine serviţi

talentele majore şi definitive, cu ltura

Vl1 gândeaţi pe atuflci la o posibill1 cari
erl1 pedagogică ?

de roluri, dar experienţa de a lucra cu

poate să împiedice ! Pentru că histrio

S i lviu

spectacol

nismul are o parte de inconştienţă, de

Nu, abia mult mai târziu. Dar, prin anii

"unic" până acum în istoria teatru lui,

lipsă de cenzură, or cultura cenzurează

mi-a venit ideea să

mi-a dat oarecare satisfacţii. Aşa se face

uneori avântul. Dar există cenzuri şi

îmbrăţişez această carieră, era aproape

că, doi ani de zile pierzând legătura cu

cenzuri. Nu este neapărat necesar ca

imposibil. Nu puteai să fii profesor uni

repertori ile din Bucureşti. acum va tre

actorul să fie dublat de un mare om de

versitar fără să fii membru de partid; eu

bui să revi n; am făcut două roluri mai

cultură. Şi, cum spuneam, actor incult

eram

diplomat în

'75-'80, când

ştiinţe

istorice

Purcărete,

într-un

n u eram membru de partid şi nici n u . mici la T.N.B. şi la Teatrul Mic şi cred
aveam de gând să fiu, aşa că mi s-au

�

sufletească şi intelectuală. Chiar dacă în

(n-aş

(în sensul latin al cuvântului, adică nelu

că, spre sfârşitul stagiunii, voi încerca u n

crat) n u există.

blocat rarele tentative de a deveni

spectacol m a i impo rtant pentru mine 

Teatru. 1 n
schimbându-se din acest

şi pentru teatru , poate. Nu ştiu încă

punct de vedere, m-au chemat. M-a

spun

e vorba.

Aţi vorbrt prea puţin despre omul
Alexandru Repan. Sunteţi sau doar
păreţi un om rece ? "Peştii" de obicei
sunt hipersensibili.

adus, mai bine zis, valul revoluţionar. La

Lucrez la o dramatizare, vreau să fac şi

Nu sunt nici rece, nici foarte sentimen-

cadru didactic la I nstitutul de

'90, lucrurile

�

36

precis ce teatru mă va primi, n-o să vă
încă

nici

despre
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ce

1 ncerc

joace teatru, el nu va putea s-o facă

să-mi

la teatru ca să vadă bucurii şi suferinţe

mult cu

mai mari decât pot trăi ei vreodată. Aşa

niciodată. Un actor, până la urmă, ar

putinţă. Cu atât mai mult cu cât, adese

că publicul ar trebui să privească la

putea să fie miner, tâmplar, dulgher sau

tai; sunt un om lucid.
p�strez

luciditatea cât mai

ori. intre 1 8,30

şi 20,30, intre cele două

actor ca la o vedetă in adevăratul şi

altceva. Deo, să n u se u ite: noi ne

gonguri, cel de inceput şi cel de sfârşit.

bunul înţeles al cuvântului: cineva la a

folosim de talent pentru a face această

îmi mai pierd luciditatea... Nu definitiv !

cărui meserie, la al cărui demers el nu

meserie.

Dar sunt roluri in care e recomandabil

poate accede. Teatrul, in fam ilia celor

Publicul trebuie

s� laşi lucid itatea deoparte. Ei, cum asta

şapte arte, este singurul care lucrează

soclul unde 1-a pus destinul pe actor nu

mi se întâmplă destul de des pe scenă,

cu trupul, vocea, sufletul, mintea omu

este loc pentru nechemaţi.

in timpul zilei, "in civi lie", cum se spune,

lui - ceea ce au

prefer să nu mi-o pierd niciodată.

actorul. Orice spectator, pus in locul

Cei mai mulţi dintre actori par per
soane intangibile, ca şi cum n-ar fi
oameni obişnuiţi. Sunt sau nu ?

Un actor trebuie să fie o statuie care să
se lase doar privită ?

şi

spectato rul, şi

actoru lui, n u va putea supravieţui testu
lui. Spuneam odată că, dacă intr-un

Talentul

este

har

djvin.

să inţeleagă că pe

Nu. Nu sunt oameni obişnuiţi. Omul

Nu o statu ie, ci un om viu care este

moment nefericit al vieţi i mele, aş fi

care are talent nu mai este u n om

pnvit,

pe care el

arestat, băgat intr-o mină şi pus să scot

obişnuit. Talentul are ceva inefabi l . ceva

adm ite să le dezvăluie in faţa publicu lui.

cărbune, in prima zi aş scoate. probabil,

care uimeşte, uneori sperie pe cel ce

Dar. dacă înţeleg bine intrebarea. pro

a doua zi aş avea febră musculară, dar

nu-l are. Dar cel care are talent se cioc

blema e dacă actorul trebuie să fie

peste u n an aş putea deveni un miner

neşte şi de o doză de neînţelegere din

vedetă şi să i se creeze statutul de

acceptabil.

partea profanilor. Credeţi că despre

vedetă. Asta, da. Cu atât mai mult cu

puţin

cât acest statut a fost interzis in egali

Reciproca e imposibi lă: u n miner pus în

tarismul comunist, dacă nu prin lege,

faţa unui poem de Eminescu, n u o zi,

Nu. Este intangibil ceea ce face un

oncum in practică. Astăzi s-ar putea

nu trei, n u un an, ci o viaţă întreagă, nu

mare compozitor, i nterpret, dansator,

face mai mult pentru statutul de vedetă

ar putea să-I recite (nemaivorbind de

poet. Sigur că este i ntangibil.

1 actorului. Un m are actor, regizor şi

u n rol); indiferent care ar fi pedear::sa

spaţiu i n

care

pedagog francez spunea că oamenii vin

umană sau divină care I-ar obl iga să

pătrunde.

N u m esc

cu toate faţetele

aş

Dacă nu foarte bun, cel
putea

scoate

cărbune.

Beethoven,

Bach sau

Mozart lumea

spune "aş putea să fac şi eu lucrul ăsta"?

profanul

nu

p rofan

E

un

poate
un

om

"obişnuit", lipsit de har pentru artă.
Desigur, el poate să acceadă la artă prin
i nteligenţă, prin sensibil itate, dar asta n u
înseamnă că orice om poate s - o şi pro
feseze. Nu oricine poate să cânte la
pian, la vioară, sau. dacă încearcă cu
orice preţ, o să cânte prost şi o să
rămână la nivelul u n u i cântăreţ in came
ra personală. Talentul dă o aură de
intangibilitate.

Dumneavoast� ca om şi ca actor,
sunteţi Tmplinit ?
1 mplinire, in meseria asta, nu există. E
un

permanent exam en.

Fiecare

rol,

fiecare spectacol, seară de seară, e o
nouă fază in definirea personalităţii tale
artistice. A fi un om implinit înseamnă a
fi un om m ărginit

1n

u ltimă i nstanţă,

împlinit eşti in clipa in care mori sau in
clipa in care renunţi la meserie din
cauza neputinţelor fizice ale bătrâneţii.
Dar a spune despre u n actor,
despre

un. pictor,

sau

sau

despre

un

dansator, la u n moment dat. c ă este
împlinit... Asta o pot decreta criticii,
publicul, oamenii de specialitate. Pentru
tine însuţi

îm plinirea

sună

puţin

a

mărginire. Ea nu vine niciodată. Poate fi

sinonimă cu mulţumirea de sine, care
este

foarte

pericul oasă în

această

mesene.

Aveţi totuşi vreo neTmplinire ?
Rolurile visate şi nejucate ...

Ioana Florea
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Chinezii

de M1chael Frayen

l a Bucu resti
C

.)

hiar dacă problemele de
ordin financiar nu sunt

mici, iar binefacerile
unei refonne mereu atnânate
nu se prea arată, teatrele
încearcă
o
"reabilitare"
a
noţiunii de turneu. În acest con
text, bucureştenii au putut fi nu
demult mattorii unei rnicrosta
giuni organizate de Teatrul "Sică
Alexandrescu" din Braşov care,
vreme de cinci zile, a căutat să
ne convingă de oportunitatea
unui asemenea demers (cu si
guranţă,
costtsttor,
dar şi
reprezentativ pentru instituţia
amintită !).
Cele cinci spectacole văzute cu
acest prilej au stat sub semnul

Lmui

program coerent, care ne
face să credem că venirea la
conducerea teatrului a regizom
lui Mircea Cc?rnişteartu a fost de
bun augur. Astfel, s-a putut
obsetva atenta alegere a unor
texte variate (nu atât ca gen,
comedia părând să fie semiml
distinctiv al repertoriului acestei
tagiuni, cât ca saiitură): come
dia clasică, prezentă prin Încer
carea de Marivaux (într-o exce
lentă traducere semnată de
Romulus Vulpescu), o comedie
dulce-arnat"ă despre sensurile
vieţii de aici şi ele . . . apoi,
apatţinând lui Du.San KovaeeviC
Tărânml celălalt, două
comedii contemporane "bule-

vardiere", una glisând uşor către
suprarealism (Terasa de Jeart
Claude
Caniere),
cealaltă
mustind de un mnor pur
englezesc (Chinezii de Michael
Frayn) şi Lm veritabil text post
modem prin care Dum.ittu
Solomon face o concurenţă
absolut loială mai tinerilor săi
confraţi împătimiţi de moda
intertextualităţii (Horia Gârbea,
Alina Mungiu). Este vorba de

Repetabila
lui (premiul

scenă

a

balconu

UNITER pentm

cea

mai bună piesă a anului 1995).
Urmează a recunoaşte, apoi,
grija cu care s-a optat pentru
directorii de scenă
trei regizori
de un incontestabil profesiona
lism, cu o matură experienţă
încununată de succese remarca
bile:
Alexandm
Colpacci
do� � Terasa), Horea
-

flasb

Şcoal - pr1 m ară

pentru ziaristi
�

e impune înfiinţarea învăţământului primar - fie şi seral pentru ziariştii decişi să se dedice cronicii dramatice şi
comentariului cultural, în pofida temperamentului, încli
naţiilor psihologice, talentului, logicii şi cunoştinţelor personale.
Motivele ? lată: într-un cotidian de mare tiraj a apărut, negru

pe alb, o trimitere la "faimoasa piesă ionesciană" Aşteptându-1

pe Godot, fiind frustrat astfel de dreptul său de autor bietul
Samuel Beckett. 1 n alt cotidian de mare tiraj se consemna
solemn premiera piesei Azilul de noapte a lui Gogol,

rămânând ca deposedatul Maxim Gorki să fie eventual împro
prietărit cu o Livadă de vişini. La postul naţional de televiziune
se anunţau repetiţiile la Pălăria florentină de Teodor Mazilu,

Labiş ? oricum, nu are importanţă) o fi scris el Moartea
căprioarei, dar de unde până unde o comedie cu o pălărie ? La
fel, Lungul drum al zi lei către noapte a făcut un drum incom
parabil mai scurt, în paginile unui săptămânal, de la Eugene
O'Neill la Tennessee Williams.
Dacă nu se înfiinţează grabnic acest curs elementar pentru jur
naliştii culturali, riscăm puneri ilegale în posesie, încurcături
juridice, scandaluri pe tema dreptului de autor şi a plagiatelor
literare, dezbateri parlamentare interminabile cu privire la
garantarea proprietăţii intelectuale. Ca să nu mai spunem că
am putea citi mâine-poimâine în vreun ziar ştirea că lliada a
fost scrisă de lliescu...

întrucât autorul informaţiei considera probabil că Labiche (sau

�
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D.S.

festival!•ri

f

M U R E

T G .

D R A M A F E S T

i

tică
P aP roblem
a
.
şi estetică

D

Popescu (Tărâmul celă1alt),
Alexandru Tocilescu (Repeta
biJa scenă...), secondaţi ele ta
Măclescu,

Luana

sar, construit de către dramatur

de a sdliţa o piaţă problematică

gul şi criticul de teatru Alina

şi estetică a textului tânăr, edu

Cadariu-Nelega şi având drept

carea

organizatori

spirit nou, mult mai elastic, de

din

Teatrul

Naţional

Municipiului

dramaturgului

colaborare directă la elaborarea

Primăria

spectacolului teatral, dar şi edu

Târgu-Mureş,

carea regizorilor, în sens com

mat încă dominat de războiul

De

prezenţa

Europene.

participat la
etapa

a

al

structurată

internaţional

maturgiei

noi,

al

pe

fi să-i
Bianca

Nicolescu,

Ideea

de

autoarea

utili unei echipe

aceea

în ultima

la

proiectului

că

în

a

cârnpul

în

română

fluier

fost

Iaşi,

regia

românesc

apariţia t..mui anLUne climat de

punct câştigat ni se pare a fi fap

meditaţie şi acţiune directă pen

Caraman

tul

tru

Mureşanu"

aproape

o

stimularea

două

cât

şi

în

de

Andreea

dramaturgiei

regia

Theodor

Cristiarl Popescu, şi la cel din

un alt

ele

de

Târgu-Mureş,

vretne, a cam elat semne ele

timp

mm"la.i

Vălean (la Teatrul Naţional din

teatral

nevoie

·

îmbătrânire.

sfârşit,

este

plecat

rampei

engleză): Eu când vreau să

fluier,
a

această

(şi publicate în volum colectiv,
atât

Budapesta,

care

În

o

dintre cele patru piese selectate

Theatre din Londra.

Marius Corcloş), ceilalţi, desigur,
care,

lLUnina

ca
dra

Consiliul Britarlic şi Royal Court

ar

evident,

ptimă ediţie, au reuşit să vadă

Open Society

din

Este,

"autonomiilor".

au

realizarea sa1 în

treia,

Festival

Comisiei

parteneriat,

În

foarte talentaţi (ele

că,

într-un

Ft..mclaţia

Târgu-Mureş,

DRAMAFEST,

Institute

În

con

Kaleidoscope

trupei

Mara

curaj,

plementar.

putut remarca în

doar

şi

fruntătile de opinii, încercarea

multor act01i tineri, unii chiar

Zurovski,

ingeniozitate

proiect ambiţios şi nece

sarcină deloc uşoară, într-un cli

dent - Valeriu Anclriuţă.

amintim

obişnuite, acopetind de fapt, cu

un

tru copii "Ariel" şi programul

montată ele un tânăr, încă stu

configuraţia

la

sa,

Drăgoescu,

Emilia Jivanov, Doina Antemir,

am

fost,

Ministerul Culturii, Teatrul pen

Puiu Antemir. Chinezii a fost

asemenea,

a

cea dintâi ediţie a

Mihai

scenografi:

lentaţi

RAMAFEST

Boieru)

şi

Itina

Popescu

Zapp de Ştefan

(la

Teatrul
din

"Andrei
Sfântu

originale, nu atât absentă în

Gheorghe, regia Teodor Smeu

şi aprecia (cu bune şi rele) pres

ultimii

mai

Stennin). Cele trei reprezentaţii

taţia

întregului

degrabă sufetind de pe unna

au fost însoţite de alte montăli

detaşament artistic braşovean.

unei petiCLuoase nearticulăti cu

cu dramaturgie de ultimă oră,

Actori reCLmoscuţi pentru harul

scena şi mediul teatral. Este şi

din ţară şi din străinătate (Satu

şi seriozitatea lor - Vuginia Itta

motivul pentru care programt.u

Mare,

Marcu,

s-a

Moscova, Budapesta, Londra).

săptămână, am putut cunoaşte
(aproape

a)

Mircea

AnclreesCLl,

zece

ani,

cât

desfăşurat în

mai multe

Sfântu

Gheorghe,

Paula Ionescu , Costache Babii,

etape, pe parcurst.u unui an,

Dimirleţile festivalului au fost şi

Viorica Geantă Chelbea, Adrian

începând în mai 1997 cu t.m

ele foarte ocupate: un atelier de

Răţoi, Radu Negoescu , Lmniniţa

amplu colocviu ce a reunit cri

dramaturgie,

Blănaru, Gabriel Sănclulescu -

tici, dramaturgi, regizoli şi direc

grup de specialişti de la Royal

condus

au jucat CLl aceeaşi prospeţime

toli de teatm, continuând cu un

Court,

şi dăruire ca şi foarte tinerii lor

concurs de texte noi, selectate

internaţional, la

confraţi.

în funcţie

Fără a ajunge aCLllll şi aici la

unor

de

disponibilităţile

regizori,

de

prefelinţă

şi

un
care

de

un

seminar
au partici

pat invitaţi din Anglia, Olanda,
Franţa, Rusia, Lituania, Polonia,
Kazahstan,

judecăţi de valoare asupra pro

tineti, de a le pune în scenă, şi,

Slovenia,

ducţiilor (despre care s-a scris la

în fine, comparând în festival,

R. Moldova şi, fireşte, România,

vremea prernierelor), trebuie să

după un an, rezultatele.

au ofelit celei din urmă etape a

reamoaştem că un vânt bun

DRAMAFEST

bate către teatrul din Braşov şi

mai mult, dar oarecum şi mai

care

că încercarea de a supravieţui

puţin decât un festival, în defi

mea impresionismului a trecut
şi că am intrat în epoca felicit

dincolo de

dungile

anonimatului
roade.

începe

este

deci

mt.ut

Ungaria,

programului acel spirit de luCJ.U

semnalează faptul că vre

rele

ale

niţia

a

ela

Resturile sale nu au practic nici

pragmatică a căutării şi găsirii

o

soluţiilor vii.

Marinela Tepuş

uzuală

legătură

a
cu

termenului.
competiţiile
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Miruna Runcan

Ş

DeP-a rte
căile b
N

evoia

teatrelor,

a

artiştilor de fapt, de a se
confrunta şi cu un alt

public decât acela în faţa căruia
îşi desfăşoară în mod curent
activitatea e firească. Ea este, în
fond, o expresie a dialogului,
element

constitutiv

teatrale înseşi.

al

artei

căutarea aces

În

tei noi confruntări, teatrele por
nesc în turneu, 1.meori cu t.m
singur spectacol, considerat cel
mai

bun,

deplasabil

sau

mai

lesne

din punct de vedere

tehnic. Din ţară în Bucureşti se
aduc

de

obicei

spectacolele

socotite cele mai bl.me la ele
acasă.

Alteori

se

aduc

mai

multe, pentru a se arăta pu
blicului

Capitalei

"faţa"

com

pletă a Teatrului. Aşa a făcut, la
sfârşitul lunii mai şi începutul

Cacoveanu, un pamflet politic

lt.mii iunie, Teatrul Naţional

îndreptat

din

împotriva

dictaturii,

Cluj, beneficiind de înlesnirile

avându-1 în centml acţiunii pe

oferite

împăratul

de

proiectul

"Trenul

artiştilor''.
Am.

asistat,

în

mare a
din
Naţional

Teatrului
Bucureşti,

la

sala

un

turneu

cu

Silviei

Santanelli,

monstruoasă

a

Regia energică a

evoluţia

cere

a

lui

de Mona Chirilă, în scenografia
poetică

al

drarn.e i,

în

parteneml

exprirnând un program cultural

scenografia

atemporală

şi

demn de

intens

evaluăli

a

şansa

posibilităţilor

artistice ale trupei.

Labancz,

din

Potra),

lui Kincses

spectaculos

colorată

Florian

regizată cu matură sensibilitate

din cinci spectacole

t.mei

care

criminalului.

afiş alcătuit

naţional şi, totodată, dând

pe

România (în frumoasa tradu

pentru

Elemer a valo1ificat elementul

nivel

piesă

în

Manlio

oarecum răspt.mderea filozofu

adevărat reprezentativ, cu un

o scenă de

Ghelan
de

Naţionalul clujean a lansat-o în

Seneca

şi

a

Regina Mamă

sugerând

lui

Nero

creaţie

a

lui

Mihai

Ciupe;

Klarei

marii actriţe, a fost
Marius Bododli .
Cel care primeşte palme de

ansamblu

Leonid Andreev ne-a confirmat

a

impunându-se, p1in vigoare şi

faptul că Naţionalul clujean nu

mobilitate

merge pe căile bătute ale unui

histrionică,

Do1in

A început cuminte, cu o piesă

Andone (Nero).

repertoriu comod, căutările sale

românească,

A continuat cu o culme de artă

găsindu-şi

actoricească, prin tulburătoarea

curajul

Seneca

sau

Sfiirşitul unei iubiri de Viorel
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o

materializare

în

tinerei regizoare Anca

festivaluri

Ea a intuit complexi

Bradu.

tatea piesei şi a creat atmosfera

S I B I U

unui trist "circ al lumii", trecând

imei etti ii
pent ru "o şa nsă

dincolo ele "lumea circului". Şi
dacă actorii, în cea mai

mare
unnat-o cu fidelitate 

parte, au

impunânclu-se,

între

alţii

Comel Răileanu -, tocmai inter
pretul

rolului

titular,

Anton

Tauf, ne-a creat un semn de
întrebare p1in rostirea inaudi
bilă a textului, spo1ind misterul

care planează asupra persona
jului.

Am

regăsit

forţa

regizorului

Victor Ioan Frunză de a vizua

liza idei în cele două spectacole
cu

care

s-a înd1eiat turneul:

Becket de Jean Anouilh şi

Falstaff

după

Shakespeare.

Primul,

urmărind

evoluţia

relaţiei tensionate dintre cei doi
eroi,

ele

la

hfuioana

priete

nească de la început, la ura şi
disperarea tragică elin final, e
un spectacol de teatlu fizic, în
care

mişcarea

mişcarea ideilor rară
esca1nota. Mruius

domină
însă

a

corporală

o

Boclochi şi Balazs Attila trăiesc

cu intensitate personajele.

Falstaff a

înmeiat twneul

cotă înaltă

ele

comunicare.

la

exuberanţă
Hib1iclul

o
şi

dra

maturgie a dobândit coerenţă
datorită scenografiei unitar-sim
bolice

a

Aclrianei

Grand

şi

eroului ptincipal, interpretat cu
vigoare , vitalitate, forţă comică
şi, totodată, cu reflexivitate de
Dorel Vişan, care umple scena
cu personalitatea sa, cu jocul
său cald şi vibrant.
Ce mai trebuie ? Perseverenţă
spre

clesăvârşire.

Drumul

e

bun.
Margareta Bărbuţă

P

entru

un

oraş

relativ

mentele de piese prezentate au

mic, cum e Sibiul, două

avut,

festivaluri

multe,

altele

puncte

slabe.

comun

şi

clesfaşurare

cu

obiect

perioade
apropiate

ele

sunt -

categoric,

cieni,

a-i

t.mele - mai

-

mai

puţine

Pentru

vedea

pe

practi
studenţi

apru·ent doar - prea multe. Dar

jucind

Festivalul

Teatru

venită radiografie estimativă a

Naţional

de

ar

fi însemnat o bine

Mihai

mişcării teatrale viitoare. Şi pen

Bica, directorul Teatrului "Radu

tru participanţi ar fi fost mai

Stanca" , şi Festivalul Intemaţio

uşor să corecteze acum ceea

nal ele Teatru al lui Constantin

ce, din lipsă de elan ori din

Chitiac

se

surplus ele zel, nu le reuşeşte.

exclud, ci se completează reci

Dru· aici s-a ivit o altă problemă :

Studenţesc,

nu

condus

numai

de

că

nu

proc. Atât invitaţii, cât şi spon

comunicarea. Concurenţii ar fi

ou pă

simţit nevoia unor .întâlniri ofi

sorii

par,

prezenta

juclecâncl
ediţie

-

a

ciale directe cu publicul şi cu

cincea

(24-29 aprilie) - a FNTS să fi

colegii,

optat pentru cel internaţional.

spectaco} ,

,

Situaţie

care,

imediat

după

bunăoară.

fiecare
Întrucât

agenda Festivalului n-a cuprins

dacă va continua,

întrunili, cu toate că

se anunţă tragică pentru teatrul

asemenea

românesc.

organizatorii înşişi recunoşteau

Între atâtea

manifestări naţio
FNTS este,

nale ele specialitate,

că

fi fost ele dorit. Cum în

ar

(!) gaze
tari, conferinţa ele presă elin

sală se aflau doar doi

elin câte ştim, singura care acor
dă atenţie tuturor secţiilor facul

penultima zi s-a transfom1at în

tăţilor

mult-jincluitul sdtimb ele păreri.

ele

teatru

dramatic

deopotrivă . Este, cel puţin teo

Numai că

retic, un prilej unic pentru stu

treptat o tentă belicoasă, masa

denţi ele a se întâlni, ele a se

juriului

cunoaşte, de a se vedea

două tabere care se înfruntau,

alţii

la

lucru,

opinii şi ele a

ele

a

unii pe

schitnba

afla ce gânclesc

dialogul

şi

a

studenţii

căpătat

formând

primii

cu

siguranţa

ceilalţi

cu

impetuozitatea

culturii,
şi

orunenii ele meserie despre ei.

intransigenta vârstei.

Dar practic. . . O groază ele pro

Greutăţile cărora

fesionişti au lipsit. Nici studenţii

cade victimă sunt încă rezolva

de la UA.T.C. n-au apărut. Cei

bile

de la facultăţile particulare de

presa, sponsorii I-ar sprijirli mai

gen, nu mai puţin talentaţi, nu

mult.

au fost nicicând invitaţi.

existe !

Examenele

ele

clasă

şi

frag-

dacă

FNTS le tot

orunenii ele teatru,

Căci

FNTS

merită

Daria Dimiu
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să

�

-are

r:o
în

distribuţie

Estragon-femeie
bulversant

un

(Iris Bbhm),

pentru

"orizontul

sau

cală de Witkiewicz.

la definiţiile teatrului pe

care

le

festivalulu i

de

Dintre

cred că s-ar putea adăuga încă

spectacolele

aflate

în

Cămila de

Dumitm

una .

această ediţie a

la

Satu

Teatrul e ca un

aztec.

Când

Mare,

horoscop

intri în sala

Solomon în regia lui Cristian

spectacol, ştii - şi

Ioan,

că ştii - multe despre tine,

distingându-se

prin

mai

de

ales crezi
ca

să

inventivitate şi fantezie, cu con

constaţi apoi, în timpul specta

cursul

colului, şi, uneori, şi după, că ai

actorilor

Daniel

Takk,

Vulcu,

Radu

Sas

şi

Tlkk şi

apoi

de la secţia m.:'lghiară a

Teatrului

de

Nord

din

Satu

Mare, conceput şi realizat de

putut fi cândva şi altfel. E meri
tul teatn.uui de a te ajuta să te

De la
chiar dacă nu pleci mai

gândeşti pe tine însuţi.
teatn.t,

actori i Lbrincz Andr:is Emo şi

bogat în răspunsuri, pleci

Sebestyen

bogat în întrebări, pe care, alt

Aba,

demonstraţie

de dovnerie şi pantomimă, de
un exemplar profesionalism, şi
spectacolul

în

Povestiri de la
Sminteala tropi

polonez

Tropice

dar nu
mai puţin incitant ca fapt teatral .
afara concursului aş enumera

Teatrului

Naţional

din Bucureşti cu titlul - poâte
mai puţin inspirat - Cotletele
de Bertrand Blier, în regia lui

varşovian

fes

tivalului revenind spectacolului

la

tot trei:

Witkiewicz,

o

ştiam până

nostru de aşteptare",

cu

nici

nimitate, Marele Premiu al
nată de Gabtiele Gysi propu

a

de

Pentru prima dată în istoria fes

nându-ne

pice

nevoie

tivalului, juriul a votat în una
de Samuel Beckett, regia sem

Rozrnaitosci ,

parcă

etichetare.

piese

de

Gelu

Colceag,

regia

lui

regal de

un

adevărat

artă actoricească, sem

mai

fel, poate că nu ţi le-ai fi pu
niciodată . Sigur, putem fi scep
tici în faţa oricărui horoscop,
inclusiv aztec,

dar

nu putem fi

niciodată sigLUi că un grăunte
de adevăr, poate intim, nu se
ascunde şi în acest horoscop,
cum, cu siguranţă,

se ascunde

Grzegorz Horst d'Albettis (per

nat Radu Beligan şi Gheorghe

în

sonal, înclin spre celălalt titlu

Dinică.

poate teatru

Iar cum am avut parte şi de

Sminteala tropi
cală). Tot în concurs, dar neca

imagine,

era sigur teatru

asemenea seri de teatru, putem.

teatru, chiar dacă bulevardier,

lat pe criteriul festivalului, a fost

oferindu-ne tuturor o

spectacolul prezentat de Euro

neuitat, tocmai prin

propus

-

acelei

Theatre Central din Bonn, cu
piesa Aşteptându-1 pe

Godot

Nu

era

dar

comuniuni

seară de
realizarea

emoţionale

între scenă şi sală, care nu
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mai

fiecare

seară de teatru btm.

fi reetmoscători organizatorilor
pentn.1 ceea ce s-au străduit şi,
în bună parte, au şi reuşit să ne
ofere.
Victor Parhon

�

ancheta

1. la câte spectacoJe.exam.en (Gale ale Ahsolvenţilor)

aţi participat in ultimii ani ?
2. Angajaţi doar tineri care se prezintă ]a concursuri

sau alegel:i şi dintre aceia a căror evoJutie aţi
urmărit-o in timpul studenţiei ?
3. Câţi actori tineri au fust angajaţi şi câti au rămas in
teatrul

4.

Ce

dumneavoastră ?

poate oferi m1ui tânăr actor J.nstitutia pe care o
conduceţi ?
5. Ce s-ar putea fuce pentru a-i atrage pe actorii-absol
venţi spre teatrul/oraşul dumneavoastră ?
Răspund
Iudan

d i r e ct o r i i

Sabados,

director, Teatrul "Totlla

Caragiu", Ploieşti
1.

La Galele Absolventilor

am

de

teatre

: rienţa.
performanţe artistice .
Câţiva dintre ei n-au mai avut • 5. În primul rând, trebuie să ne
răbdare şi au plecat, trei după o • facem mai bine cunoscuţi, să
stagiune, alţi trei după două : ne putem prezenta de o
stagiuni. Răca că, 1n Buc..ureşti, maruera A mai completă şi.
concretă atât ca prezent, cât şi

pa1ticipat în mod sistematic din

unii s-au "pierdut". În 1996 şi

1993. Neavând însă posibilita

1997

tea

urmăririi examenelor de
semestru, am fost obligat să

tineri:

nu-mi

trebui să recuperăm câte ceva

"acopăr'', în doar 5-6 zile, o

pare deloc rău, întrucât va
loarea lor nu este cu nimic mai

din lucrurile bune de dinainte

regizori.
2. Este o întrebare uşor retorică,

prejos decât a celor de la "stat").

tre cei nostalgici !) ca, de exem

Dintre aceştia, ne vom despărţi

plu, ambiţia de a trudi doi-trei

atâta timp cât eşti obligat, con

doar de doi, mai puţin adapta

ani de ucenicie. Se pare însă că

form normelor legale, să te limi

bili şi necesari.

mentalitatea

tezi la tinerii care se prezintă în

4. Teatrul nostru, spre deose

schimbat iremediabil în direcţia

promoţie întreagă de actori şi

angajat

aJn

opt

majoritatea,

cultăţile

de

paJticulare

actori
la

(şi

fa

ca proiecte repertoriale pe ter
men lung.

În

al doilea rând,

ar

de 1989 (precizez, nu sunt din

absolvenţilor

s-a

ziua concursului. Evident, nu

bire de alte teatre din afara capi

unei precipitări, cu orice preţ,

poţi crea avantaje pentru cei pe

talei, nu poate asigura locuinţe;

spre capitală, chiar dacă unele

care i-ai reţinut din timpul stu

Ploieştiul este un oraş supra

dintre

denţiei sau al examenelor de

aglomerat şi ''vremile" sunt cum

numesc compromis, mercanti

absolvire, dar care nu catadic

sunt. . . Ceea ce ne avantajează

lism sau vedetism. Din păcate,

sesc să paJticipe. De cele mai

este însă marea apropiere de

şcoala face destul de puţin pen

multe ori, pe cei remarcaţi la

capitală, şansa de a juca de cel

tru a corecta această mentali

Galele Absolvenţilor,

puţin

tate,

îi

invit,

după un dialog mai mult sau

două

ori

pe

lună

în

Bucureşti, o sală ultramodemă,

mai puţin revelator, să se pre

nou-nouţă, o trupă solidă, bine

zinte la concurs.

aJticulată şi mai ales ambiţia

3.

unor

În toamna

anului 1994, am

proiecte

de

armele

iar

parvenitii

societatea,

se

aproape

nimic.

Alexandru Bârsescu,
director, Teatrul "G.A.
Petcules"cu ' Reşiţa

anvergură.

avut marea bucurie de a angaja

Şansa numărul 1 pe care o pot

nouă tineri actori, deosebit de

oferi

talentaţi. Dar atunci teatrul se

înveţe în câţiva ani meseria (şi

1. În timpul primului mandat

afla în reparaţii capitale, jucam

nu

directorial, am luat parte la şase

absolvenţilor dornici
aflaţi

"în

tranzit"

să

spre

într-o sală neadecvată, care îi

Bucureşti) este distribuirea lor

"respingea" pe regizorii impor

în roluri importante, singurul

2. Prin natura îrnprejurărilor, ne

tanţi; aceasta a atras după sine

nostru

vedem obligaţi să optăm pen

t.m

răstimp de aşteptare a marii

criteriu

fiind

valoarea

individuală şi nu (numai) expe-

Gale ale Absolventilor.

tru actorii tineti care se prezmtă
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concurs,

manifestându-şi

meserie,

un

climat

bun

de

implicit dorinta de a lucra în

luau,

teatrul nostru.

lui sau plata unei jumătăţi din

3.

ultimii doi ani au

În

fost

cazare

d1iria

în cabinele teatru

la gazdă şi aer

curat

munte.

care au

5. Nimic mai mult decât

4. Oferim în primul rând un
repertoriu
actorii

valoros,

tineri

îşi

prin

pot

care

exprima

disponibilităţile creatoare . Apoi,
posibilitatea colaborării
zori

valoroşi,

chiar

dacă

cu "firmă". În

neapărat

fine, dar

Piatra

1.

1997, au fost anga

În august

jaţi nouă actori tineri (majori
contracte
aceştia,

Corneliu Dan Borcia,
director, Teatrul Ym.eretulu.i.

nu

nu în ultimul rând, oferim tine

am

spus la pt_mctul 4.

regi

cu

mmărim.

3.

tatea au absolvit în 1997),

angajaţi nouă absolvenţi, dintre

rămas şase.

de

a căror evoluţie am avut posi
bilitatea să o

Neamţ

pe

Am asistat, alături de alţi doi

an.

cei

rămân

mai

această vară
în

cu

funcţie

spectacolele

pentru

stagiunea

1998--1 999.

4. Un repertoriu viu,

complex şi

modem; posibilitatea de a lucra

trei

5.

esenţă, e vorba despre

Absolvenţilor, ca şi la alte festi

generaţiile tinere, ca şi

asigurarea unui climat propice

valuri studenţeşti (Festivalul stu

zori

mati

creaţiei, a unor condiţii materi

denţesc

ra;

locuinţe

ale demne de statutul unui artist

Slobozia).

ediţii

de

Galei

ale

regie

de

la

buni,

alţi actori tineri,

de

rilor actori locuinţă.

În

cu

Dintre

trupa mmând a fi completată în

proiectate

trei directori din tară, la ultimele

un

cu cei mai talentaţi regizori din

cu

regi

din tam şi din diaspo
de

serviciu

în

condiţii extrem de avantajoase .

profesionist. S-ar putea adăuga

2.

o

angajare

rămâne

Acesta

desraşoară în fiecare

permite retnt_merarea actorilor

că

vară în prezenta regizorilor care

tineri în funcţie de valoarea lor;

poate face

urmează să monteze la noi în

o legislaţie

stagiunea

nistraţie, care să facă posibil un

accentuată contribuţie a

mai

mediilor de informare la eradi
carea

mentalităţii

teatru de calitate

depăşite
se

doar în capitală. Iar dacă

mass

Principala
se

modalitate

de

concursul.

următoare.

Avem

media ne ocoleşte, îi vom veni

însă şi actori angajaţi în

noi în întâmpinare, prezentând

unor

în fiecare an, la Bucureşti, unul,

perioada studiilor, aşadar tineri

contacte

urma

stabilite

două spectacole-etalon ale sta
giunii.

Fireşte,

problema
doresc

mai

pune

tinetii

actori

se

dacă

într-adevăr

să

joace

roluri de întindere şi de profun
zime, sau să facă figuraţie în
pem.unbra

matilor

scene

ale

ţăru.

Mircea Cornişteanu,
director, Teatrul "Sică
Alexandrescu", Braşov

1.

Sunt profesor la Universitatea

de Artă Teatrală şi Cinemato
grafică "I.L. Caragiale", aşa că îi
cunosc pe absolvenţii bucureş

Iară să fie

teni din ceilalţi ani,
nevoie

să

particip

la

Galele

Absolvenţilor.
2. Şi-şi.

3.

În

ultimii trei ani au fost

angajaţi

la teatrul din Braşov

t_msprezece

tineri

absolvenţi,

dintre care au plecat doar doi.

4.

Un repertotiu bun, care să-i

pună în valoare, colaborarea
regizoti

importanţi,

teatrului,

şansa

invitaţi

de a

se

cu
ai

afla pe

scenă alături de excepţionalii
actori

maturi

ai

braşovene, de la care pot

�
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"fura"
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5. Eliminarea grilei de salarizare
egalitarist-com.uniste,

mai

care

nu

suplă în admi

management mai

dinamic; t_m

buget cât de cât decent
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ancheta

'L Care SlUlt motivaţiile tinerilor aspiranţi 1a profesia de

actor ?

2. Sunt studenţii de azi altrel decât cei de ieri ?
3. Credeţi că teatrele din Bucureşti şi din ţară pot
absorbi număn.Jl (destul de mare) de actori-absol
"

"

venţi ?

4. Ce şanse de realizare proresionaJă au ei ?
S. Pariaţi pe W1 nume ?
Răspund

Prot: univ. Dem. Rădulescu,
Universitatea de Artă
Teatrală şi Cinematografică
"LI..

1.

Caragial"e , Bucureşti

Tânăml

simte o puternică
atracţie către teatm. Aceasta se
transformă într-un crez pe care
el caută să-1 valorifice prezen
tându-se
la
concursul
de
admitere. Dacă are calităţi pen
tn.• această profesie, are posibi
litatea de a se specializa . Sigur
că nu toti cei care au taJent au
şansa
de
a-şi
descoperi
vocaţia . . .
2 . Studenţii se schimbă de la Lm
�m la altul.
Cei care termină
astăzi facultatea nu seamănă cu
cei de acum patru sau opt ani.
Ceea ce-i leagă, totuşi, este ta
lentul; ceea ce-i deosebeşte este
oncepţia despre viaţă, despre
profesie . . . Fiecare generaţie are
anumite mentalităţi, înclinaţii.
Tu, ca profesor, trebuie să-i ajuţi
să se dezvolte conform datelor
pe care le au. De exemplu, stu
denţii mei de acum au o mare
'Lnclinaţie spre improvizaţie.
Spectacolul lor, Otnoară-1 pe

aproapele tău !,

se bazează pe

aceste date.

3. Până în 1989, fiecare absol
vent obţinea o repartiţie. Acum
nu o mai primesc şi toţi tind să
se înghesuie către teatrele mari,
mai ales în Bucureşti. Dacă cei
din Bucureşti, Târgu-Mureş,
laşi,
Cluj,
Timişoara
s-ar
"împrăştia" armonios în întrea
t-,� �,ară, cred că numărul lor ar
fi "absorbit". Încă . . .
. Se poate întâmpla ca tânărul
.� ajungă într-un mediu în care
sa nu se poată dezvolta, deşi
sunt rare asernenea cazuri.
Ta i ·ntul, însă, nu se poate
pi •rd
decât
în
condiţii
t1
>.-.ebite: de exemplu, să-ti

profesorii
bati singur joc de calităţile pe
le-ai avut.
5. Pe Dan Furie, iar dintre cei
care
"ies" acum pe porţile
şcolii . . . pe toti paisprezece !
care

Prof. univ. Grigore Goflta,
UATC "LI.. Caragiale",
Bucureşti

1. Cu atât mai mult cu cât, în
anii din unnă , au a{Ydlut, în
viaţa

noastră,

meserii

foarte

bănoase, faptul că există încă
un număr destul de mare de
aspiranţi la profesia de actor
demonstrează că aceştia sunt
cu adevărat îndrăgostiţi de arta
teatrului. Şi asta în condiţiile în
care se ştie foarte bine că nu se
pot îmbogăţi şi că nu au cine
ştie ce perspective.
2. Eu simt o diferenţă chiar între
promoţia precedentă (cea din
1994) şi cea de acum. Ptima era
mai pasionată, mai scormoni
toare,
rnai
dămită,
tnai
ardentă. . . La absolvenţii din
acest an obsetv o uşoară apatie.
3. Referindu-mă strict la facul
tatea noastră, pot spune că nu
există nici un absolvent fără
angajament. Câştigă concursuri,
sunt prezenţi în viaţa teatrală,
sunt solicitaţi. Unii obţin cola
borări importante încă din tim
pul studenţiei. Marca de bun
învăţământ
şi
de
şcolire
temeinică s-a transmis din ge
neraţie în generaţie şi o păstrăm
în continuare . Cea mai bună
dovadă rămâne faptul că absol
venţii noştri nu duc lipsă de
contracte de muncă. Sigur că,
ajungându-se la un număr rela
tiv mare de actori absolvenţi ai
şcolilor cu tradiţie, la care se
adaugă cei ai şcolilor nou
înfiinţate (de stat şi particulare),
deveni
va
competiţia

inevitabilă. Sper însă că îh acest
fel va avea câştig de cauză cali

tatea !
4. Au foarte multe posibilităţi.
5-au înfiinţat agenţii de plasare
pentru actori, sper că se vor
face din nou filine. Pe de altă
parte, sunt teatre care încă mai
au nevoie de actori. Poate că
nu vor mai rămâne angajaţi într
un singur loc, vor lucra pe
proiecte .. Încă mai au.
5. Pe toti studenţii faCultăţii
noastre.
.

Lect. UJ)iv. Mihada.Juvara,

Univer'Sitatea Ecoklgică,
Bucureşti. Facultatea de
Teatru
1. Există o fascinaţie a scenei. În
plus, unii au dorinţa de a se
exterioriza, de a fi în centrul
atenţiei, fără să ştie de fapt ce
înseamnă această profesie.
2. Care studenţi "de ieri" ? Cum
am fost eu cârtd eram studentă?
Nu avem termeni de com
paraţie. Pe vremea noastră era
o fericire să învăţăm, să fim
'Lrnpreună, pentru că nu aveatn
altceva mai bun de făcut. Acum
există televiziune, maşini, dis
tracţie, filme. . . pe cârtd noi nu
aveam mare lucru. Noi eram
fericiţi că puteam lucra în teatru.
Eram ca o familie. Astăzi, asta
nu se prea mai poate, pentm că
e o altă conjunctură, altă situaţie
socială, altă lume . . . Cât despre
metoda pedagogică, oricârtd e
important să pătrunzi în sufletul
studenţilor, să faci abstracţie de
cum ai fost tu, pentru a-i putea
înţelege pe ei.
3. Număml de absolvenţi e într
adevăr mare, însă talente sunt
foarte puţine. 5-ar găsi şi locuri
de muncă, dacă n-ar fi o mare
lipsă de bani.
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4.

Şansa lor stă în norcx:: şi în

perseverenta
aştepte să

fiecăruia.

rămână

Să

nu

în Bucureşti,

deschide perspectiva t.mei reale

numai cu ajutorul imaginaţiei.

concurenţe a valorilor. Cu greu,

Unii au şi dorinta de a se simţi

pentru

într-o echipă, într-un grup unde

că

încă

mai

să se ducă în provincie, adică

funcţionează "principiul" relaţii

speră să se descopere, să se

oriunde e nevoie de ei ! Pentru

cunoştinţe. . .

găsească pe ei, cei adevăraţi.

asta,

însă,

ar

trebui

să

fie

susţinuţi.

Urmează,

apoi,

bătălia

pentru a-i convinge pe

cei cu

care am

trudit că atunci

2.

Cu

siguranţă

Preocupările

lor

că

sunt

da.
altele,

5. L-aş aminti pe Vasile Toma,

când eşti performant, destinul

mult

de la Theatrum Mundi; şi nu

nu-ţi

poate fi fracturat în

în şcoală este alta, aspiraţiile lor

nici un chip. Pe de altă parte,

se deosebesc de ale studenţilor

sunt convinsă că destui vor fi

de altădată. Viata noastră s-a

este singurul.

l.ect. un.iv. Adriana
Piteştean.u, Universitatea
Ecologi.că, Bucureşti,
Facultatea de Teatru

schimbat

tatea din teatre. Mai cred,

însă ,

astăzi e adesea

decât valoarea - totul e mult

televiziunile

publicitatea

mai

importantă

studiot.uile

mai complicat şi relaţia profe
sor-student trebuie să facă faţă

actori

t.mor situaţii de neimaginat cu

şi

şi

enorm,

locale de radio au nevoie de
de

calităţile

"absorbind"

de o pasit.me

absolvenţii noştri.

veche, de

variate, pregătirea lor

atunci când se vor lovi de reali

se leagă de contextul actual, ci

mai

mai

cei care vor renunta singuri,

că

1 . Motivaţiile ! Cu siguranţă nu

mai

o

parte

lor,

dintre

ani

în

urmă.

Informaţia

lor

despre teatru este (sau ar trebui

mirajul acestei arte. E adevărat

5. Nu. Pentru că profesia noas

să fie) mult

că,

mai

tră

Participă la ateliere de luau, la

că

e

apoi, Lmii "descoperă"

nevoie de

prea

multă

muncă, iar alţii, că şi-au ales o

constituie

doar

"poarta"

mai

diversificată.

către teatru. De aici încolo con

festivaluri în tară şi în afara ei.

tează foarte mult

Trebuie ajutaţi să înţeleagă, să

şansa ,

seriozi-

aprecieze;

instrumentele

de

luau sunt (sau ar trebui să fie)
tot

performante. Cei

mai

mulţi

studenţi

care

mai

vin

la

Facultatea de Teatru sunt săraci
-

mt.mcesc

ca să se întreţină şi,

dacă sunt la o facultate particu
lară, ca să-şi plătească taxele.
De cele

mai multe ori talentul şi
teatru îi fac să

pasiunea pentru

învingă oboseala şi chinul zil
nic. Au fost şi tineri care n-au
rezistat. Supravieţuirea în lumea
teatrului e astăzi mult
Trebuie să

fim

mai

dură.

foarte severi şi,

câteodată, şi foarte înţelegători
cu ei atunci când au probleme
şi sunt departe de familiile lor.

3. Bineînţeles că nu. Dar absol
venţii se îndreaptă şi spre alte
profesie

naufragiat.

tatea fiecăruia în contextul actu

am pornit la drum,
acum patru ani, cu douăzeci şi
doi de studenţi şi am rămas

al, nu tcx::mai fericit. Dar, după

angajează prezentatori la tele

ce va trece perioada medio

viziune, fac programe şi con

Oricum, eu

crităţilor, lucrurile se vor aşeza,
în

până la capăt cu nouă.
2.

Arta

actorului

ca

urmare , trebuie să te adaptezi
personalităţii

grupului,

se poate face

însă

lucru
numai

prin CLmoaştere reciprocă.
ceea ce

mă

lor

înseamnă

vieţuire în colectivitate şi,

care

matca

priveşte,

am

În

cursuri pentru postwi de radio

şi

televiziune,

clipuri

publi

citare. Unii chiar fac o a doua

Conf. un.iv. Lucla Mureşan,
Universitatea Ecologică,
Bucureşti, Facultatea de
Teatru

facultate - Jurnalistică,

că,

în

primul

rând,

Drept,

Management - şi spun că expe
rienta de student la Teatru îi
ajută mult (aceştia sunt dintre
cei "sponsorizaţi" de familie).
Teatrele

încer

cat întotdeauna să separ mizeri

domenii, oarecum apropiate: se

mereu

din
nevoie

provincie
de

au

absolvenţi

ile şi bucuriile din afară, ca să le

dorinta de notorietate, de-a fi

tineri;

putem descoperi împreună pe

văzuţi; poate, şi

Ploieşti, la Târgu-Jiu, la Braşov,

cele

dintr-o realitate

cea de a evada
care nu le oferă

prea mult, de a călători, fie şi

poate nu atât cât ar trebui, dar

3-4.

�

dinlăuntrul
Cred
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că,

şcolii.
în

sfârşit,

se
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unii

dintre ei s-au dus la

la Constanta, unde acum joacă:

ancheta

��

păcate, unii confraţi vor să o

dinamică

facă. Teatrul este

sentiment,

vo

e. Da,

seamă. Unii mai au şi câte t.m

şi nu orice sentiment, ci unul de

tot

acest

dram de noroc.

iubire, de dragoste. Bineînţeles

generează şi inechităţi, uneori

sunt

pe

scenă

iniţiative

şi

demne

au
de

adesea
luat

în

un

că acestui sentiment, dacă el

mari

există, îi sunt adăugate câteva

Atunci

de a pleca în provincie - sau de

"calităţi tehnice"

neloială - ş},

a

expresivitate, vorbire clară etc.)

foarte

se

mari în Bucureşti şi
riscul

reîntoarce în

provincie,

(aspect faic,

căci nu sunt toţi bucureşteni.

2. Sigur că, la

5.

- vârsta medie a studenţilor de

Pe

Zurovski,

!

multe

mai

Iulia

Bianca

astăzi, nu se poate vorbi, decât

Popescu,

în cazuri de excepţie, despre o

Cristian Iacob, Flavia Meterez,
Dmescui

Naomi

noroc, vom

mai

cu

puţin

personalitate

auzi de ei !

deja

formată,

despre una în formare,
nevoie

de

modele

domeniile ,

Prof. univ. asociat Cornel
Popescu, Universitatea de
Artă Teatnilă, Târgu-Mureş
1.

18 sau 20 de ani

Motivaţiile pot fi multe şi, din

la

de

care

în

Ci.

are

toate

politică

la

Justificate. Sub
dezvoltă,

ochii

prin

nedreptăţi şi

false

valori.

cân<d concurenta este
din păcate, tot mai

mulţi din tinerii actori, dornici

de o afirmare eficientă şi

mai

ales "rapidă" apucă pe

tocmai

orto doxe -, sisternW. a:re

de suferit. Este �ea im

tarilor ! Aceasta este explicaţia
că vezi din ce în ce n;:tai des
ade�ărate valori date la o parte
şi în lOcul lii:>r instalate medio

au )"euşit să se mişte

crităţi,

mai

pentru

dominată de haos, grabă nejus

fiecare

generaţie altele,

distinct semn al progresului,

iar

noştri se , relaţia student-profesor a impus

mulţimea

important

artă în special. Modelele fund,
şi studeţii sunt altfel decât cei de

'

dez

social, ca să aJt.mgă la cultură, la

păcate, din '90 încoace sunt din : ieri ! &"te, mi se pare, cel mai
ce în ce mai multe şi mai puţin

plină

� este. Numai că
factor

puţini dintre ei îşi asumă

4. Nu

în

este

de : întotdeauna metode, dacă nu

care

repede într-o conjunctură

e parv nire .

tificată şi dorinţă

De această oonjunctură favo.J;a�
bilă imposturii ne temem

eu

toţii, şi pentru noi, şi pentru stU
denţii noştri, şi pentru teatrul

puţin

românesc. Asta nu înseamnă că

adevărată "industrie" de fabri-

diferite. Nu numai pe parcursul

nu cred Îl) posibilităţile de afir

care pe bandă a celei mai de

unei promoţii, ci chiar în interi

şcoli de teatru

seamă

care

au apărut, o ' neapărat

graba cu

Cui a putut servi
care s-au înfiinţat - din

cel

orul unei clase

componente a teatrului

- actorul.

"noi",

:

mare a acestei promoţii, pe care
care tocmai a

care "conţine"
personalităţi artistice în formare,

am condus-o şi

distincte. Noi nu ne putem per

afirmării:

făcut

p

'90 începând - o mulţime de

rnite

eticheta "made in Târgu-Mureş"

spectacolul

improptii, cu

(sau orice altă şcoală), de parcă

fluier,

"profesori"

care

formăm

Eu când vreau să
fluier de Andreea

Vălean, în regia lui Theodor

am

fără

Orice şcoală serioasă de teatru

Cristian Popescu, a luat premiul

experienţă,

pre-

trebuie să încerce să dezvolte

pentru cel mai bun spectacol şi

tenţii - nu ştiu !

mari

orice caz nu

naturale.

Studenţesc (Sibiu, aprilie 1998),

de o calitate îndoielnică,
cu

sucuri

cu

al

Festivalul

nu dădeau pe la clasă cu lunile,

dar

produce

actori

pe

la

şcoli, încropite rapid în spaţii

să

paşi

·

puterea de exprimare a fiecărui

premiul

student, în funcţie de personali

actor - studentul Dan Alexan

Din punctul meu de vedere

tatea sa.

dru

"motivaţia" cea

3-4. "Numărul destul de mare"

ţional de Teatru-Atelier (Sfântu

pe

Gheorghe iunie

În

teatrului românesc !

pentru

un

mai

aspirant

importantă
la

profe-

care

îl remarcaţi timid într-o

pentru

spectacol

alarmant

lucru

regie,

terea de a te lăsa dus de fan-

Concurenţa,

veţi

tezie. Teatrul nu este o profe-

factorul sodal cel mai eficient

să

fie, fascinaţia,

mirajul, pu-

sit.me, o meserie -

cum,

din

posibil .
spune,

este

bun

mai

- iar la festivalul Interna

paranteză mi se pare cel mai

siunea de actor este, sau trebuie

cel

a

iar

1998) acelaşi

luat

premiul

studentul

de

Sorin

Leoveanu a fost nominalizat

categoria "cel
Acestea

mai

la

bun actor''.

sunt, cred, suficiente

argumente care susţin încrede
rea mea în viitorul acestor tineri
actori.

5. Pariez pe toţi studenţii mei,
dintre care pe doi i-am şi nomi
nalizat; nu numai eu, ci şi juriile
festivalurilor.
Anch etă realizată de Marinela
Ţepuş, Carmen Stanciu şi
Alina Mang

in numărul următor:

opini:ile absolvenţilor
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festivah�ri
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C H I Ş I N A U

emotională
�

T

imp de o săptămână
(2-8 mai), am partidpat,
la Chişinău, la un eveni
ment concludent pentru preo
cupările şi tendinţele teatrului
basarabean, preţuit până acum
îndeosebi datorită artei scenice
ambiţioase, valorilor sale actori
ceşti şi regizorale remarcabile.
Pe dramaturgi, mulţi în curs de
afmnare, i-am cunoscut abia cu
prilejul acestui prim Festival de
dramaturgie originală. Prin
spectacole, dezbateri, lansări de
carte, expoziţii de cenografie,
organizatorii au făcut dovada
unei concepţii sigure, cu obiec
tive precise. S-au prezentat
piese destinate tuturor categori
ilor de public: pentru copii,
poveşti (Aventurile lui Căstă
nel de Gh. Ursachi, Albina sal
vează lumina de Iulian Filip,
Tăcerea iezilor de Angelica
Roşea, Aventurile iedului alb
de Sandu Ţurcanu) şi fabule cu
tâlcuri noi (Grcleru1 şi furnica
de L.

şan, tar pentru celelalte vârste,
texte diferite ca factură şi tonali
tate. Despre acestea din urmă
s-a discutat mai cu seamă în ca
drul "atelierului" condus de re
gizoarea Liliana Alexandrescu
(Amsterdam), apoi la colocviul
"Piesa basarabeană - de la realis
mul poetic la postrnodemism".
Festivalul ne-a făcut cunoscut
un teatru de vibraţie emoţională
apatte, cu deosebire relevant în
registrul paradiei sarcastice şi al
simbolurilor sugestive. Se pre
feră parabola, pseudoistoria
transparentă, ·se fac aluzii, dar şi
referinţe directe la situaţii
curente, dar şi la condiţia omu
lui contemporan (Radu Ştefun.
în.tâiul şi ultimul de A.
Busuioc, Apostolul Pavel de
Ion Druţă,
Revine Marea

Sarmaţian.ă şi ne întoarcem

în Carpaţi

de Nicolae Negru).
Tematica absurdului existenţial
(Staţia tenninus de Mircea V.
Ciobanu,
Plasatoarele de
Constantin Cheianu) sau a
crizei umanului (Saxofonul cu

eo reti că

frunze roşii de Val Butnaru),
motivul memoriei bolnave şi al
neputinţei nevrotice (Ult:itna

noapte de mileniu cu un
copil îmbătrânit de Gh. Cala

manduc) capătă o acoperire
distinctă. "Noi suferim de am
nezie. la noi, nu circulă istoria",
spunea regizorul Mihai Fusu,
justificind alegerea piesei şi vi
ziunea sa scenică. Desigur, o
serie de procedee folosite deconstrucţia, fragmentarismul,
citatele frecvente, detiziunea
ludică - îndeamnă imediat la
comentarea lor în lumina post
modernismului.
Există,
de
asemenea, când sunt sesizabile
- şi deseori sunt - ecouri ale ex
presionismului, ale teatrului
absurd.
Nu vom înţelege dramaturgia
basarabeană actuală fără să-i
luăm în consideraţie dubla pre
ocupare: de a se defini pe sine
şi, totodată, de a se sincroniza
cu un spaţiu cultural european.
Ion Cazaban

uie prin Romania

xistă în ţara noastră o persoană care crede că dacă un
spectacol beneficiază de actori foarte buni nu are nevoie
de regizor, întrucât el se face "de la sine". Dacă persoana
ar fi civilă, am trece cu un zâmbet îngăduitor peste
această ciudăţenie. 1 n definitiv, se spun atâtea bazaconii despre
teatru, încât acestea nu mai miră pe nimeni. Numai că, din
păcate, persoana care vehiculează astfel de idei stranii nu e
civilă, ci practică, de câţiva ani, critica teatrală, este, care va să
zică (sau ar trebui să fie) profesionistă.
Criticul cu pricina - nu-i dăm numele, ca să i-1 cruţăm de ridi
col - pare a nutri convingerea că spectacole ca O batistă în
Dunlire, Azilul de noapte, Regina Mamă sau Richard al 11-lea de
la Teatrul Naţional din Bucureşti, 1 794 sau Petru de la Teatrul
"Bulandra", Orestia de la Teatrul Naţional din Craiova, ca să
numim doar câteva, avându-i ca interpreti pe cei mai buni

�
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A

actori din teatrele respective, n-ar mai avea nevoie şi de regi
zori, fiindcă - nu-i aşa ? - ele se auto-construiesc. Această idee
demodată nu mai bântuie, cel puţin prin Europa, de prin seco
lul al optsprezecelea.
Ce ar trebui să decurgă din astfel de teorii stranii ? 1 ) Că
numai actorii proşti au nevoie de regizori; 2) că la spectacolele
care - în ciuda teoriei de mai sus - sunt semnate de regizori,
aceştia au o contribuţie minimă sau nici o contribuţie la
realizarea montărilor; 3) că numai regizorii care "ies în faţă",
acoperindu-i pe actori cu giumbuşlucurile lor regizorale, sunt
cu adevărat valoroşi. Şi alte astfel de sofisme. La care s-ar
putea adăuga încă unul: spectacolele bune nu au nevoie de
critici, deoarece cronicile se scriu de la sine.
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D.S.

1 a

r a

g

•

Petru

sau tragedia

Înstrăinării

m

ornind de la drama i tori

cipală a spectacolului, opozrţra

nu

co-filosofică

civilizaţie/barbarie, capătă tensi

printr-un handicap interior fun

une dramatică. "Prea rus pentru

ciar.

europeni"

conştiinţei

Petele

Petru

din

soare

a

Vlad

dramaturg

tânărului

sau

şi

"prea

european

are

acces

Fără

din

start

drama
celui

la

ea,

veridică

care-şi

a

simte

Zografi, Cătălina Buzoianu real

pentru ruşi", Petru resimte per

firea (fondul intim) alienată de

izează un spectacol de atmos

vertirea

civilizaţie

feră, al cărui suflu e susţinut de

apropiate de natură, prin raţion

speculative), Petru apare ca un
individ confuz, împins de teama

interiorităţii

celei

mai

(subtilitatea

gândirii

actori remarcabili în rolurile lor:

alism. O structură lăuntrică atinsă

Virgil Ogăşanu, Mariana Mihuţ

în temeliile ei, falsificată şi, de

propriului

(

aceea, nefericită este Petru, cel

îndrăzneţe şi utopice.

care plăteşte

Trebuie remarcată interpretarea

ikita Zotov), Victor Rebengiuc.

Centrul

de greutate al

colului

îl

specta

constituie

preţul

cuvenit al

sfârşit

la

acte

ideea

oricărei

cunoaşteri.

înfăpşării antitetice a unor lumi

orgolios

decât

(

ccidentul civilizat - Rusia bar

înţelege zădărnicia încercării de

registre

bară) între care nu există decât

a schimba firea ruşilor, crede cu

lesne de la duioşie la asprime;

un

contact,

obstinaţie în tăria voinţei şi a spi

prin ingerinta culturală alogenă,

Petru: pe de o parte, imaginea

ritului şi-i cere filosofului cinic

falsificarea

rafinatei

Pierre de la Manque mijloacele

măscăriciul este una impusă, căci

gmtioasă, cinică şi frivolă, cul

salvării proprii, laolaltă cu cea a

condiţia sa de marionetă a lui

tivând ludicul în sine,

poporului său.

Petru

·hintesentă se concentrează în

Jocul actoricesc pune accent mai

unei înscenări perpetue, în care

parfumuri-Beaujolais-

singur

punct

de

civilizaţii

franceze,
a cărei

Mai

înţelept,

mult
el

nu

Marianei Mihuţ în rolul măscări
ciului;

actriţa parcurge
emoţionale,

pe

care-o

presupune

diverse
trecând

resimte

obligativitatea

mult pe latura de prirnitivitate

nu e decât un alt personaj dorit

mijloc

frustă a lui Petru. Un mujic rus

de ţar (prinţ, papă etc.) şi nicio

d propagandă internaţională, şi,
d cealaltă parte, Rusia sălbatică
·

tipic, bântuit de tipicele elanuri

dată el însuşi. Drama măscăriciu

·

ruseşti ale întreprinderilor teme

lui face din spectacol, aşadar, şi

rare, cu atingeri ale absolutului,

un discurs despre putere şi liber

t riada

'amembert,

principalul

'' lui P tru, cu oameni brutali şi
de boli

ale

astfel apare Petru în spectacolul

tate. Un spectacol care desfată

.,unetului ciudate, generate

de

Cătălinei

Civilizaţia

ochiul,

împrumutând

franceză nu prezintă pentru el

nivelul

concepţiei,

ceva

din

pericolul

risipirea

elegantă

uneia

din

primitivi,

măcinaţi

i n t i nderea

nesfârşită

a

p;i mânturilor lor.
O.,t.ll ura

lui

Petru

(Cornel

de

Buzoianu.
vreunei

vreme

ce

contaminări,

(aşa

cum

ni-l

..,� rip aru) domină (şi la propriu)

înfăpşează Cornel Scripcaru de la

Prin el, problematica prin-

un capăt la altul al rolului) eroul

'•t v n a .

a

parcă,

la

lumile înfăpşate.
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Azilul
constiintelor
prăbuşite

averi

tacol

Vassa

cu

identităţi

sociale,

pendenţă în faţa destinului,

şi

stăpânii, de cealaltă parte, emis
arii lumii istorice în care trăiesc devoraţi de ură sau de o iubire
sălbatică, pătimaşă. Scena dintre
Kostîliov şi Luka este în acest

l>

upă un memorabil spec

sau

având, aşadar, o relativă inde

sens o confruntare exponenţială
între un personaj ridicol, caricat
ura! (latură excelent reliefată de

gorkian nu este numai părăsit de

Marin

lume,

de

mesianic şi ironic în acelaşi timp,

ci şi de Dumnezeu,

Moraru)

şi

un

bătrân

Jeleznova realizat acum

care el însuşi pare să fi uitat. O

care bulversează ordinea morală

zece ani, după ce de curând a

biserică prăbuşită e o răsturnare

a acelei lumi, propunând alter

batistă în

a ordinii sacrului; ea subliniază

nativa adevărului sau a minciunii

Popescu,

decăderea ontologică a omului

- antagonism esenţial în specta
col .

pus

în

scenă

o

de

D.R.

Dunăre

opţiunea de a concepe montarea

redus

Azilului de noapte în coordo

subpământeană,

natele realismului psihologic se

umană.

t i c ,, ·edeşte a fi, pentru profe

soru l ,

regizorul

şi

la

o

condiţie
recte

sub

Repudiind

orice

conotaţie

sfătoasă, plictisitoare a tonului,
Gheorghe Dinică a nuanţat mod
urile în care Luka e perceput

directorul

de

fiecare

din

cei

care

îl

Ion Cojar, o necesitate progra

ascultă,

matică asumată. Ea se înscrie

pentru Actor, şarlatan pentru

el

părând

înţelept

într-o tradiţie vitală a teatrului

Baron şi Satin . . .

european, revigorată mai cu

Relaţia dintre cele două lumi

seamă de câţiva ani de către
mari

oameni

de

a

teatru,

răspunzând unei nevoi este

mai

tice reale - atât a publicului

aceea

cât

şi

a

celor

care

stăpânilor

slujesc

sugestiv

Vaska

Rusu)

Lectura regizorală a ştiut să

surori,

Vasilisa

pună

Florina

relevându-i

textul ,

valenţele

de

Pepel

(interpretat cu dinamism de
Mircea

lumină

a

ilustrată

dintre

scena.
în

şi

vagabonzilor - este însă cel

spiri

şi

cele

(rol în

Cerce!

două
care

izbuteşte

o

potenţare gravă a stărilor, de

tuale şi poetice şi, fireşte, per

la iubire la ură) şi Nataşa (în

sonalităţile

interpretarea candidă a Taniei

actorilor,

mai

cu

seamă ale celor care au avut

Popa).

puterea de a renunţa la ceea

strânge această relaţie pare a

ce

fi fatalitatea întregului univers

devenise

rutină

a

inter

Neputinţa care con

pretării, învăţând încă o dată

pe care-I zugrăveşte Gorki.

să pătrundă adevărul teatrului.
Încă din prima scenă, decorul

Singura soluţie este aceea pe
care, biruind dilema hamlet

trădează tema cea mai impor

iană, o alege Actorul . Radu

tantă a viziunii lui Ion Cojar:

Beligan a ştiut să creeze acest

aceea a omului care e nevoit să
în

trăiască
Dumnezeu.

Fie

absenţa
că

lui

înţelegem

În concepţia lui Ion Cojar se con

moment

figurează

o

tăcerii care pregăteşte momentul

tipologiilor

umane

bipolaritate
ale

a

piesei,

printr-o

tensiune

a

final.

zidul de cărămidă care îmbracă

subliniată prin toate mijloacele

Mesajul

scena ca interior al unei biserici

artistice - de la costume (care

spectacolul

din care icoanele au fost izgonite

conduc spre o interpretare spe

lipsa conştiinţei de sine, a unei

şi, o dată cu ele, semnul şi şansa

cifică

dumnezeirii, fie că el pare mai

dezvăluind

degrabă

condiţionează

imaginea

exterioară

a

dramei
un

analitice,
trecut

starea

care

prezentu

unei biserici, acest spaţiu sprijină

lui) până la modalităţile de inter

şi justifică plastic toate sensurile
umane ale lumii Azilului. În

pretare ale actorilor. De o parte

umbra acestor ziduh reci eroul

hologie marcată de lipsa oricărei

�
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sunt locuitorii azilului -:- cu o psi
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raportări

pe

care
lui

îl

Ion

esenţiale

dezvăluie
Cojar

la

este

adevărul

vieţii care împovărează eroii, de
fapt antieroii dramei lui Gorki . . .
Octavian Saiu
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