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că talentul i-a

a înghesuiala din facul
tăţile
mie,

de

drept,

econo

jurnalistică,

psiho

logie şi sociologie pare
să se adauge înghesuiala
de la facultăţile de tea
tru, în speţă de la secţi
ile de actorie.
Numai că populaţia
aceasta pestriţă de virtuali Creoni şi
virtuale Antigone a cam început să
dea pe dinafară . Universităţile de stat
şi, m.ai ales, cele particulare aruncă
pe piaţă în fiecare vară sute de
absolventi-actori,

care

ar

trebui

să

intre într-o concurenţă aprigă, oferta
instituţiilor teatrale fiind mult infe
rioară valului de candidaţi la câte un
post

în

schemă.

Se

întâmplă

însă

lucruri ciudate, deşi previzihile (pre
vizibile, fiindcă s-au întâmplat şi
înainte de 1989): deşi se dau concur
suri, la diverse teatre rămân posturi
neocupate. De ce ? Din cel puţin
două tnotive:

curs într-un teatru de provincie sunt
în general atât de prost pregătiţi,
încât, în loc să împingă trupa teatru
lui în sus, ar trage-o în jos. Aceasta
fiindcă la universităţile particulare se
intră fără examen de admitere, stu
denţii plătind taxe exorbitante, drept
care nu li se spune că nu ar avea ta
lent pentru ca nu curnva să fie
diminuare veniturile instituţiei.
Ei
sunt ţinuţi să facă ani de zile studii
inutile, cu profesori prea plictisiţi şi
prea îngăduitori, iar la absolvire sunt
lăsaţi să se descurce în viaţă cum or
putea.
Cel mai grav este când teatrele,
în căutare de tineret, cedează în faţa
mediocrităţii, astfel că apar în unele
spectacole bâlbâiţi, sâsâiţi, împleti
citi, voci needucate şi needucabile,
tineri
buni

care ar fi putut fi,
stomatologi,
dar

îngrozesc
gura ...

când

deschid

de pildă,
care
te
ei

înşişi

Care ar fi soluţia ? Cred că:

1. Dacă teatrele se află undeva

A) Universităţile private ar tre

în provincie, majoritatea absolven
tilor le ocolesc, pentru că: a) preferă

bui

să

câmpul artei cu toptanul; ar fi bine

rămână

din

în

Bucureşti,

expediente,

concurs
deschide,

aici,

în

în

oricum,

să

trăiască

aşteptarea unui

Capitală,
alte

care

le

perspective

(filme, televiziuni, radio, figuraţii şi,
bineînţeles,
ştiu

că,

teatrele

viaţă

de

cele

din

ţară

trepidantă);
tnai
nu

multe
pot

b)

ei

ori,

să

nu

primească

tineri

cu

grămada şi să nu le dea drumul în
ca selecţia să se facă la intrarea în
facultate şi mai cu seamă pe parcur
sul studiilor.
B) Teatrele ar trebui să nu anga
jeze absolvenţi pe posturi abstracte,
ci pe spectacole şi roluri concrete.

asigura

C) Rolurile concrete ar trebui să

locuinţe sau, dacă le asigură, acestea
sunt, în general, între modest şi exe

fie atât de bine retribuite încât spec
trul şomajului şi al mizeriei să nu-i

crabil; c) chiar şi unii dintre absol

poată ajunge pe cei mai năpăstuiţi
dintre creatorii noştri de bucurii.

venţii
proveniti
din
oraşele
de
provincie încep să urască, în adâncul

şi

Altn1interi, există nu numai per
spectiva unei co ncurenţe neloiale,
dar
şi
pericolul
unei
i n fl a ţ i i
actoriceşti imposibil de stăpânit,

2 . Absolvenţii care se în cll1netă

precum şi al de monetizării admira
bilei profesiuni de actor.

să se prezinte totuşi la câte un con-

D u m i t r u S o lo m o n

fiinţei lor, depărtarea de centru, ca
pe un destin cumplit, o tristă mar
ginalizare, o groapă întunecată
fără nici o perspectivă
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Expoziţia deschisă, spre sfârşitul primăverii, în miezul Bucureştilor, la gale
ria Eforie, a fost gândită ca o punere în scenă. Dacă în general artiştii
cochetează cu clepsidrele, absorbind fiorul căderii lente în timp, micul
spaţiu orchestrat de Lia şi Dan Pe�ovschi a surprins cadenţa vie a orelor.
Dia-POZITIV: zeci de diavizoare ce silesc ochiul să exerseze o privire
concentrată asupra unei lumi minuscule care îşi iluminează brusc sensurile.
Lia Pe�ovschi, curatorul expoziţiei, are o reală vocaţie a dialogului, un
dinamism şi o căldură care incendiază obişnuintele cuminţi ale vizitatoru
lui, obligat să fie- în clipele privilegiate- spectator şi actant totodată.

S

fond de aşteptare: îmi doream s� fac sce
nografie. Pentru Pesdlruşul

am

reahut un

med1u plastic expresionist Cu ocaz1a tur

neului la Sitges, un critic spaniol m1-a Qjcut
un frumos compliment scriind că sunt un
"Van Gogh daltonist". Nu a fost chiar pri

ma încercare. 1 ntre 1985 şi 1990 am lucrat

la Oradea ca pictor executant Apoi am

Qjcut grafică şi scenografie. De acolo a ve

1n

-ar putea spune că dia-POZITIV

- cum îi numesc eu pe cei ce refuză total

nit pasiunea pentru teatru.

se revendică de la formula hap

oferta noastră estetică.

veşte Pesdlruşul, pot spune că m-am tratat

ceea ce pri

pening-ului şi invită la un tip de

Cum aţi vedea un astfel de experiment

ca pe un spectator: ştiam că nu vreau să

comunicare directă cu publicul, căutată,

translat în lumea teatrului ? Ce aţi imag

mă plictisesc. Ştiam că d1ncolo de ceea ce

fireşte, şi in teatru. Care e miza acestei

ina pentru a-1 face pe spectator să

se petrece pe scenă doream să dau o stare

provocări?

renunţe la "stereotipurile" privitorului

care să susţină situaţiile dramatice, dar care

Deschiderea oamenilor spre zone noi de
sensibilitate.

1 ncerc

să îi scot din starea

1i

niţel obosit de faptul că tot ceea ce se

să fie şi altceva, ca o interogaţie, ca o altă

întâmplă pe scenă e previzibil ?

zonă de tatonare. Mi-ar fi plăcut ca decorul

să fie chiar mai îndrăzneţ, foarte nou,

fac

Aş folosi cât mai puţin text. l-aş da acto

să se desprindă de tiparul cond�iei de pri

rului cât mai multă libertate. l-aş cere în

şocant,

vitor care trece cu un aer contemplativ

schimb să-şi fixeze reperele, să înţeleagă

Imaginea a fost de fotografie alb-negru,

pasivă pe cei care intră în acest loc.

dar

Qjră

stridenţe,

metafizic.

1 mi

absent prin galerie. Cei care vin sunt obli

relaţiile cu personajele care îi dau replica.

care primeşte nuanţe de patină sepia.

gaţi să se aplece spre diavizoare, răsfoiesc

l-aş cere naturaleţe, Să fie el însuşi, cu e

imaginam ca actorii vor ieşi din aceasta
fotografie, că vor fi activi pâna vor încre

dosare. descoperă cărţile, albumele de

moţiile, cu uimirile lui. cu ezitările, cu ade

artă, citesc revista pe care am editat-o.

vărurile lui, să fie sincer şi astfel să supri

meni din nou. Totul a funcţionat ca o

Trebuie să gândească, sunt miraţi. isco

me reacţiile de convenienţă ale publicului,

structură bidimensională ca aparenţă, dar

desc prin arhiva pe care le-o punem la

plictiseala, chiar rutina celor care văd o

cu o profunzime tridimensională.

dispoziţie.

1 ncă

nu am avut un "terorist"

deseori

reprezentaţie de teatru.

Dincolo

Credeţi că acest mod de a comunica ar

înşelătoare a scenei, ce pericole îi pun la

fi pe placul spectatorilor ?

1 n general

de

strălucirea

încercare vulnerabilitatea ?

publicul caută să se sprijine pe text, să-I

Mentalitatea, clişeele, falsele valori, uzura.

"locuiască" prin gând, prin imaginaţia

Cred că mulţi au obosit. Au încercat să

stârnită de sugestiile interpretărilor

mute ceva, dar au obosit.

actoriceşti. Pe de altă parte, nici actorii

Şi care ar fi izvoarele de apă vie ?

n-ar accepta să fie ei înşişi in rolurile pe

Curajul. Adev rul Pas1unea. Mândria că

care le joacă.

eşt1 acolo, p

scenă. Deschiderea. Eu nu

N-ar fi rău ca acest lucru să se petreacă

simt în acest moment în teatru ceea ce se

totuşi măcar o dată. măcar într-un teatru,

întâmplă conceptual în lume la ora actua

pentru că se întâmplă nu rareori ca în a

lă Nu s1mt direcţiile, căutarea identlt ţ11.

cest gen de artă spectatorii să-ţi dea ide1.

p1esa po modernistă. E un contrat1mp

Eu cred în deschiderea oamenilor. Sunt îm

ses1zabil. M-aş bucura ca succesul teatru-

potriva celor care spun eli se adresează unu1
public mediu, căruia nu î1 poţi oferi ceva
complicat Personal. şt1u

atunci când nu

fac deosebirea dintre art!\ ŞI VIaţă intervine o
stare de firesc, o relaxare

acest motiv, nu ştim ce fac
du-ne identitatea, apar t

•nefică.

Să vorbim şi despre PesccJruşuf, care indl

mai bate din aripi pe scena Teatrului Mic.

să funcţioneze ca o t

M-a interesat foarte mult această colabo

că nu visezi. dacă nu

rare cu talentaţi oam

de teatru. Dar,

degeaba. Eu încerc

.cut, fiindcă nu

raj oamenilor.

din păcate, vorbim
s-a mai repetat.

1.

n1

•n

E pencnţa a venit pe un

https://biblioteca-digitala.ro

-

1

rd ş

�a

ancheta

Absolventii

-

A

1

Pe ce aţi dorit să deveniţi actor (regizor, teatrolog) ?
In ce măsură v-a ajutat şcoala în dezvoltarea profesională şi a
P.ersonalităţii dumneavoastră artistice?
Aţi practica această profesie oriunde aţi fi solicitat sau optaţi
�xclu.siv pentru Bucureşti? Aveţi perspectiva unui angajament
1med1at?
Cum vedeţi viitorul dumneavoastră în teatru?

1.
2.
3.
4.

Laura Creţ - Actorie,
U.A.T.C. (clasa praf. univ.
Dem Rădulescu, asist. univ.
George lvaşcu)

deveni actriţă a apărut în timpul liceului şi

4. Gândurile, speranţele personale sunt

1n

s-a transformat încet-încet într-un ţel.

foarte mari, foarte amb�ioase.

2.

rând vreau să particip la absolut toate

Am avut şansa de a fi repartizată la

primul

clasa domnului profesor Dem Rădulescu

audiţiile sau concursurile ce se vor organi

- asistent George lvaşcu. Contactul cu

za.

perso

1. Din inconştienţă. Pentru mine era vor

aceşti artişti extraordinari, cu

ba de "altceva", de o meserie mai specia

nalităţi atât de diferite, dar care se com

mea profesională.

lă care te poate ajuta să te cunoşti mai

pletează, din punct de vedere pedagogic,

mă poate ajuta (şi colegii mei sunt în

bine şi să înţelegi mai profund oamenii şi

atât de bine (Dem Rădulescu e adeptul

aceeaşi situaţie) decât organizarea unor

viaţa.

libertăţii

concursuri cinstite, "pe bune".

2.

George lvaşcu e Lin cerebral, o "mână

1 n şcoală am învăţat tot ce ştiu despre

această profesie - atât cât ştiu. Am intrat

şi

al

fanteziei

debordante,

forte"), a avut o importanţă majoră. Am

în facultate la vârsta de 19 ani şi nu ştiam

învăţat enorm şi cu o continuă bucurie -

decât că pentru mine este foarte impor

în ciuda inevitabilelor "crize". Era o lume

tant să devin actriţă. Aici am început să

nouă, pe care voiam să o cunosc, să o

1n

Mă bazez doar pe mine, pe pregătirea

1n

afara acestora, nu

� Mihai Brătilă - Actorie,

� U.A.T.C. (clasa praf. univ.
Dem Rădulescu, asist. univ.
George lvaşcu)

mă maturizez. Simt că anii petrecuţi în

cuceresc.

şcoală au fost decisivi.

această meserie, nu să "fur"

sau să

1 . Acum patru ani încă mai credeam că

3. Am primit foarte multe solicitări din

"prind" câte ceva. După explozia de

profesia de actor este foarte uşoară şi

şcoală am putut să învăţ

partea unor teatre din provinoe, dar eu

informaţii din primul an de studiu, au

foarte bănoasă. Abia pe urmă mi-am dat

vreau să rămân în Bucureşti. Aici vreau să

urmat şi vor urma ani în care va trebui să

seama că nu e deloc aşa. Oricum, când

demonstrez ce pot să fac. Aici cred eu că

lucrez mult singură, cu mine; dar simt că

am hotănt să devin actor, nu am avut

pot să fac ceea ce vreau. Aşa simt acum...

"rădăcinile" sădite aici sunt putemice.

dar cine ştie ce o să se întâmple ? Nu am

3.

1 mi

doresc foarte mult să fac această

motivaţii de natură ancestrală; pur şi sim
plu mi s-a părut că ar fi cel mai uşor lucru

nici un angajament imediat în perspec

meserie, să arăt tot ce pot dar din

tivă.

Bucureşti aş pleca numai în anumite

2. Personal. pot spune că şcoala m-a aju

4. Poate părea paradoxal. dar, în ciuda a

condiţii. Cred că un tânăr absolvent nu

tat să devin profesionist şi, în cea mai

de făcut.

tot ceea ce se întâmplă acum în teatrul

are şanse în provincie de unul s1ngur.

mare măsură, domnul profesor George

românesc şi a perspectivelor sumbre ale

Dacă am pleca mai mulţi. un grup care să

lvaşcu mi-a fost mentor.

tinerilor actori absolvenţi, eu văd un

lucreze împreună şi care să se sprijine pe

3. Dacă nu mi se oferă chiar nici o şansă

viitor luminos. Cred că dacă ştii ce vrei,

sentimentul unor idealuri comune, cred

de a rămâne în Bucureşti, sigur că va tre

dacă eşti puternic, dacă eşti profesionist,

că ar exista şansa de a practica profesia şi

bui să plec în ţară. Decât să stau degeaba,

nu se poate să nu reuşeşti să faci ceva în

în provincie. De altfel. a şi existat o prop

e mai bine să pot lucra... oriunde.

meseria pe care ţi-ai ales-o. Chiar şi în

unere reală - dar "dezertarea"

Bucureşti.

diferite motive) a unora dintre noi a anu

4.

lat această posibilitate. Repet, de unul

pentru noi toţi, dar mereu trebuie traver

� Simona Popescu - Actorie,

� U.A.T.C. (clasa praf. univ.
Dem Rădulescu, asist. univ.
George lvaşcu)

(din

am

încă nici un angajament.

Cred că este o perioadă teribil de grea

singur cred că nu ai nici o şansă. Mai mult

sate astfel de etape... Ei şi ce ?! Important

decât atât, există riscul ca, o dată plecat

este să vrei să munceşti. Până la urmă tot

să nu mai poţi să te afirmi niciodată în

se va găsi ceva de făcut.

Bucureşti - focarul incontestabil al vieţii
teatrale romârteşti.

1. Nu este prima dată când mi se pune

Nu

1n

afară de posibilitatea menţionată mai

această întrebare şi niciodată nu am

înainte, nu am perspectiva nici unui anga

putut da un răspuns categoric. Ideea de a

jament imediat.

Dănuţ Chiriac - Actorie,
U.A.T.C. (clasa praf. univ.
Dem Rădulescu, asist. univ.
George lvaşcu)
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1 . Este o întrebare la care ar fi mai bine
să vă răspund peste 30-40 de ani de
experienţă acumulată pe scenă. Sunt încă
în căutarea unui astfel de răspuns şi sper
să găsesc măcar mici explicaţii, o dată cu
fiecare împlinire pe tărâm profesional. 1 n
altă ordine de idei, când am dat examen
de admitere, ştiam că sunt destule pro
blemeîn teatru, dar nu atât de grave.
2. Numai şcoala m-a ajutat să fiu actor.
Influenţa domnului profesor Dem
Rădulescu şi.în egală măsură, a domnului
George lvaşcu asupra dezvoltării perso
nalităţii mele artistice a fost caprtală.
3 şi 4. Aş dori să rămân în Bucureşti în

mult cursurile. Nu mi-au în orice condiţii şi să-mi înfrâng teama.
plăcut niciodată ştiinţele
Am aflat că eu sunt "regele" pe scenă;
exacte, ci literatura, poezia, ceilalţi ascultă.
limbile străine, iar acest lucru
3. Nu aş practica această meserie decâtîn
m-a făcut să mă îndrept spre condiţii avantajoase pentru mine (mă
actorie. dar abia începând refer chiar la cele materiale). Da ! Aş
din anul al 11-lea am simţit merge în provincie pentru a câştiga expe
rienţă. Decât să fiu actor în Bucureşti şi să
adevărata atracţie faţă de
teatru.
nu joc, prefer provincia, care-ţi oferă
2. 1 n aceşti patru ani am posibilităţi de realizare. Am propuneri în
învăţat să fiu mai bun, să mă două sau trei locuri.
comport cu totul altfel cu
4. 1 n condiţiile actuale nu doresc să-mi
persoanele din jur decât până a începe fac un viitor în teatru.
facultatea. Am învăţat foarte multe
despre marii dramaturgi. marii scriitori,
Turcoianu
Marcel
Actorie,
Universitatea
ceea ce mi-a fost cu adevărat de folos în
"Luceafărul" (clasa prof. univ.
toate relaţiile interumane. Un rol impor
tant în dezvoltarea personalităţii mele
Cristina Deleanu)
artistice 1-a avut şi lucrul la scenă. Bucuria
"jocului" din timpul repetiţiilor la clasă îţi
1 . Din dorinţa de exprimare a unui eu pe
transmite o stare fantastică. Poţi uita de care îl cred artistic.
orice probleme şi. în acelaşi timp, te
2. Şcoala m1-a fost de folos, dar nu sufi
îndeamnă să fii frumos interior. 1 n plus, cient Fără implicarea personală a studen
descoperi lucruri uluitoare despre tului, şcoala de teatru nu are nici o va
oamenii cu care lucrezi şi, mai ales, loare.
despre tine însuţi.
3. Aş practica această profesie în orice
3. Nu cred că mi-aş putea practica mese
condiţii. Nu optez strict pentru Bucureşti.
ria în orice condiţii. 1 n primul rând, Consider că se poate face teatru de cali
actorul trebuie să aibă un tate oriunde; două elemente sunt
public receptiv, ceea ce nu se esenţiale: banii şi trupa. Sunt angajat la
poate întâmpla decât în Teatrul "Maria Filotti" din Brăila.
4. Viitorul meu în teatru, ca ŞI al oricărui
teatrele mari din ţară. 1 nsă
eu nu optez pentru Bucureşti alt actor tânăr, depinde foarte mult de
deoarece aici actorii mari îi
soarta pe care o are şi de noroc.
înlătură pe cei tineri. E firesc
Emilia Mocanu - Actorie,
să fie aşa, au mai multă expe
rienţă; nu e posibil ca un � Universitatea "Luceafărul"
(clasa prof. univ. George Motoi)
tânăr să joace rolurile pe care
le pot juca marii actori ai
scenei româneşti. 1 n provin
1. Poate că aşa a vrut soarta.
cie sunt mult mai multe
2. Şcoala m-a ajutat în măsura în care am
şanse. Acum sunt "curtat" de reuşit să trec cei patru ani şi să urc pe
câteva teatre, dar optez pen scena teatrului.
tru cel din Piatra Neamţ.
3. Depinde de condiţii şi de împrejurări.
4. Ca orice tânăr, sper într-o Sunt deja angajată la Teatrul "Maria
Filotti" din Brăila şi sunt fericită.
revigorare a teatrului românesc. Am
4. Viitorul meuîn teatru ? Nu se ştie. Sunt
ambiţie şi cred în puterea mea de a fi un
actor bun,în şansa mea. Sunt un luptâtor, multe lucruri de care depinde răspunsul la
muncesc foarte mult şi sper să am şi satis această întrebare.
facţii. Nu sper să ajung o vedetă, ci să am
Aurelia Glodianu - Actorie,
bucuria că am creat ceva bun, ceva folosi
Ecologică
Universitatea
tor publicului românesc.

IIII"!J

speranţa că voi ajunge să joc alături de
mari actori de la care aş avea, în conti
nuare, de învăţat Cred că teatrele din
provincie nu ne oferă, astăzi, condiţii
optime pentru împlinirea noastră profe
sională. Acele garsoniere şi, eventual,
prima de instalare nu sunt suficiente... Dar
socotesc că fiecare are o stea a lui; eu
cred în steaua mea.

IIII"!J Daniel Cristian Iancu

Universitatea
� Actorie,
"Hyperion" (clasa prof. univ.
Victor Moldovan)
1. Laînceput a fost o joacă, sincer să fiu.
Spre această facultate m-au atras cel mai

�
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Ionuţ Kermensky - Actorie,
Universitatea "Hyperion"
(clasa prof. univ. Victor
Moldovan)
1 . Am devenit actor pentru că între prag
matismul şi sensibilitatea din mine a învins
sensibilitatea.
2. Şcoala m-aînvăţat să mă pot desfăşura
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(clasa lect. univ. Margareta
Pogonat)
1 . Iniţial am vrut să cânt: m fost la secţia
Music-hall, care s-a t nsformat ulteriorîn
Actone. M-am adapta , ŞI acum cred că
îmi place m 1 mul aceasta. Te face să te
cunoşti şi sC\ t dezvolţ1, ca personalitate,
mult ma1 b1ne.
2. Şcoala e frumoasă ŞI e de folos
fiecăruia d1ntre no1,însă trebuie să o ieiîn

..

Dan Victor - Regie Teatru,
U.A.T.C (clasa prof. univ.
Tudor Mărăscu, conf. univ. Mihai
Manolescu)
1. Am jucat, fări! licenţă, înainte de

1 989

şi, datorită unor accidente. a lipsei de
regizori care se acutiza - poate că şi
datorită "semnului" pe care fiecare dintre
noi

îl

avem

Dumnezeu...

şi

care

După

se

nişte

numeşte
concursuri

naţionale şi nişte premii obţinute, mi-am
serios.

1 E raţiunea mea de a ti.

dat seama că acesta este drumul meu

3.

2.

firesc.

EU optez pentru teatrul de operetă.

•

M-a făcut să-mi dau seama ci! nu m-a

1n

Nu cred că aş practica această profesie în

ajutat aproape deloc.

3.

orice condiţii, iar faptul ci! sunt ci!si!torită

3 . Eu vreau să-mi fac meseria în condiţii

care am avut nevoie totdeauna: o disci

mi! obligi! să caut un loc în Bucureşti. Am

demne şi oneste pentru un actor. Nu am

plinare şi o acumulare în trepte a unor

participat la un concurs la Teatrul de

nici un angajament imediat.

genuri de spectacole, genuri de literatură

Operetă şi am trecut prima proba. Sper

4. "Mic

că va ti bine.

4.

Faptul că am luat licenţa, că acum con

curez pentru un post în teatru îmi dă o
oarecare încredere, mă face să sper mai
mult... Undeva trebuie să existe un loc şi

dramatică.

şi negru".

� Universitatea
Ecologică
(clasa Ject. univ. Mihaela juvara)

1n

al doilea rând. funcţia

esenţială a şcolii rămâne posibilitatea pe

Cosmin Alex. Marian Regie Teatru, U.A.T.C.
(clasa conf. univ. Cristian
Hadjiculea)

care ţ1-o dă să te afli pe tine însuţi, să-ţi
afli posibilităţile ŞI zona în care vei putea
să te dprimi cel mai bine.

1 n acelaşi timp.

şcoala îţi deschide foarte multe căi, şi una
dintre ele este către obsesiile tale.

pentru mine.

� Ozana Martin - Actorie,

primul rând, mi-a dat un lucru de

1 M-am pregătit din copilărie pentru a
•

1n

3. Lucrez deja ''în orice condiţii", chiar

timpul liceului, după

triviale - sunt cele prin care trece şi ţara.

ce renunţasem să devin mai întâi pianist,

Da, alegând, printr-o întâmplare, spaţiul

deveni muzician.

iar apoi compozitor, m-am hotărît să mă

Muzeului Literaturii Române, unde - cu

pregătesc pentru regie. Realizasem că un

sprijinul conducerii şi în special al direc
torului său, Dan Alexandru Condeescu -

1. De mică mi-am dorit să practic această

singur instrument nu îmi este de ajuns. Iar

meserie. Am ştiut că e foarte grţU, dar

meseria de re&izorimi oferea posibilitatea

pentru mine teatrul înseamnll 'totul.

de a lucra mereu

2. Şcoala mi-a fost cu adevărat de folos;

alte imagini şi cu alte sunete.

viitorul va

aici am învăţat tehnica actoricească şi tot

2. Ani.i

petrecuţi în facultate m-au ajutat

ralizez, am o mare dorinţă de a lucra, dar

ce ţine de ABC-ul meseriei.

să cunosc sistemul şi să mă ''împriete

mă izbesc mereu de mentalităţile unor

3. Optez pentru Bucureşti şi aş vrea să

nesc" cu el.

am avut posi

directori de teatru care nu au un program

lucrez într-un colectiv în care să mă simt

bilitatea de a învăţa mecanismul prin care

coerent. care nu concep un repertoriu -

bine. Deocamdată colaborez la Teatrul

actorul se transformă în personajul pe

totul petrecându-se aleatoriu. Rezultatul

"Excelsior".

care îl doresc eu, în acelaşi timp în care

este această evidentă criză a teatrului

4.

actorii învăţau mecanismul prin care să se

românesc; cele câteva "evenimente" ale

transforme în personajele pe care şi le

câtorva regizori români importanţi nu

Sunt optimistă şi cred că'Voi reuşi.

� Cristian Iacob - Actorie,
� Universitatea
Ecologică
(clasa lect. univ. Mihaela Juvara)

eu

alte conştiinţe, cu

1 n primul ri!nd,

imaginează regizorul.

1n

al doilea rând -

socotesc

că

înseamnă mare lucru.

1 ntr-o

oglindă CIO

învăţat să surmontez un sistem adminis

generali! e proastă.

energie, adică să mă antrenez pentru

liceului, am jucat un rol, apoi altul şi m-a
prins "microbul".

teatru.

2.

acesta

ti catastrofal. Nu vreau să gene

bită te poţi vedea pe bucăţi, dar impresia

ceea ce trebuie să înving aproape la
fiecare spectacol şi în aproape orice

plare: m-am ataşat trupei de actori a

momentul

şi cred că este la fel de important - am
trativ foarte greoi şi mare consumator de

1 . M-am apropiat de actorie din întâm

am înfiinţat un Studio Teatral.

4. 1 n

� Florin Antoniu

Regie
� Teatru, U.A.T.C. (clasa
prof. l.Îniv. Cătălina Buzoianu,
asist. univ. Felix Alexa)

Şcoala e foarte folositoare. Oricât de

3. Aş face această profesie oriunde aş fi

mult talent ai avea, dacă nu munceşti şi

solicitat, dacă ar funcţiona cu adevărat

1 . Pentru că doresc să realizez spectacole

nu înveţi, rămâi un amator.

legea economiei de piaţă - a cererii şi a

care să-i bucure pe oameni.

3. Aş practica această profesie în orice

ofertei. Sunt angajat ca "On Air manager"

2. 1 n

condiţii; o fac pentru frumuseţea mesenei

la HBO Romania. Ceea ce-mi permite,

mă întâlnesc cu profesori ca doamna

în sine, nu pentru glorie. Da, la Teatrul

până când legea de mai sus va funcţiona

Cătălina Buzoianu sau domnul Dan jitianu

"Sică Alexandrescu" din Braşov.

şi în teatrul românesc. să fac meseria pen

(şi cu alţii asemenea domniilor lor) de la

4.

tru care am optat. Cu alte cuvinte, nu am

care am putut învăţa ce înseamnă sensi

renunţat la teatru şi nici nu voi renunţa.

bilitatea artist1că, ce înseamnă să speculezi

Ha. ha!

un context social, filosofic. politic, pentru

Eu merg înainte. Voi trai şi voi vedea.

� Otilia Pătraşcu - Actorie,

� Universitatea Ecologică (nu
are un anume profesor de clasă)

4.

măsura în care am avut norocul să

a putea rezona cu publicul care va veni la

Conturat.

spectacolul montat de tine.
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3. Visul meu este să plec din Capitală şi

ce mi s-ar potrivi cel mai bine. Aşa că am

excelentă bază de pornire în activitatea

sper să iau concursul care se va da curând

început să merg la teatru şi, cu încetul, a

de impresariat şi management de care

la teatrul

început să-mi placă tot mai m u lt.

din

Oradea.

Nu

cred că

sunt interesată.

2.

teatru, dovadă că în vremea din urm::i au

a trei sau patru personalităţi, respectiv

străinătate. De altfel. sunt deja 1mplicată

fost foarte puţine spectacole remarcabile

profesorii mei: domnul Tudor Mărăscu,

în activitatea unei firme de profil din

şi foarte multe mediocre şi submediocre.

doamna Mihaela Tonitza şi doamna Silvia

domeniul privat

Şi asta se întâmpl::i chiar ŞI la Teatrul

Cucu. Practic, comunicarea cu domniile

4. Roz. 1 n teatrul românesc, managemen

Naţional din Bucureşti.

lor a insemnat adevărata şcoală. Pe urm::i,

tul şi impresariatul artistic vor juca un rol
extrem de important.

Pentru mine, şcoala s-a învârtit în jurul

Nu am un angajament imediat. Vreau să

asistând la repet�iile unor regizori, am

mi fac o strategie personali:� cu care să

învăţat suficient cât să pot spune că s-a

pornesc către Ardeal. Acolo cred că încă

produs acea Interferenţă necesară intre

se mai face teatru cu credinţă.

4.

teorie şi practică.

Un singur ajutor aştept. De la bunul

Dumnezeu.

� Mara Paşici - Regie Teatru,

� U.A.T.C. (clasa prof. univ.
Cristian Hadjiculea)

1. Pentru că la şapte ani m-am îndrăgos

3. Aş vrea să merg in alte oraşe pentru că
asta m-ar ajuta să capăt incredere în
mine. Abia pe urmă aş incerca să bat la
porţile teatrelor din Bucureşti.

1n

teatru, nu. Am doar o propunere s::i

lucrez in Rad1o.

4.

Deocamdată tulbure. Nu vreau să pre

meditez nimic; vreau să gândesc pozrtiv,

tit de doi regizori, Ion Popescu-Gopo şi

ca să-mi pot restructura permanent posi

Tatiana S ireteanu; pentru că am făcut

bilităţile de adaptare. Am fost studentă şi

foarte multe lucruri - şi vioară, şi pian, şi

la Facultatea de Psiholog1e şi vreau să

balet - şi am considerat că toate acestea

reiau studiile şi în âcest domeniu. Poate

ar putea să mă ajute să devin regizor.

că e bine să am două meserii. Pe de altă

2. M-a pregătit mai ales pnn faptul că mi

parte, cunoştinţele din domeniul psiholo

a oferit posibilitatea unor întâlp1ri - cu

giei mă pot ajuta enorm în teatru.

regizori, cu colegi ai mei actori -, făcându
mă să înţeleg ce înseamnă de fapt această
profesie.

Când

am

dat examen

de

admitere, mărturisesc, nu ştiam mai mult
decât că regizorul trebuie să "dea indi

� Sorin Paler - Regie Teatru,

� Universitatea "Luceafărul"
(clasa prof. Cătălina Buzoianu)

caţii", iar toţi ceilalţi trebuie să asculte.

1. Este un vis din copi l::irie care s-a implin

Abia în şcoală am învăţat cât de greu este

It acum.

să fii regizor.

2.

3. Cred că oricare dintre posibilităţi con
stituie o şansă. Chiar vreau să plec în

Şcoala m-a cizelat, m-a învăţat să gân

desc regizoral.

3. Sunt gata să practic această profesie

provincie şi socotesc că orice fel de expe

oriunde şi oricum, dar mă îndoiesc că

rienţă e un pas înainte. Am mai multe

există vreo posibilitate. Regia este strâns

proiecte. Unul ar fi pentru Mogoşoaia, pe

legată de aspectul financiar, or cultura,

care aş dori să-I realizez cu Tania Filip şi

după cum ştim, trece printr-o criză teri

Roxana Colceag. Se va realiza, poate, şi

bilă. Aşa că va trebui să mă orientez,

un gând al meu la Teatrul Evreiesc de

poate chiar să mă reprofilez.

Stat.

4. 1 n

contextul actual, nu foarte fencrt.

� llinca Dobrescu - Regie

Angajament ? Da. La teatrul din Braşov,
ca regizor tehnic.

am absolvit secţia de Actorie a unei uni
de teatrolog îm1 oferă posibilitatea de a

bilităţile (chiar psihice), mi-am dat seama

l ucra şi de a obţine beneficii materiale în

că nu pot face faţă acestei profesii din

domeniul teatral. Şi, în paralel, pot să fac

cauza unei sensibilităţi exagerate la tot ce

şi actorie. Deci este o alegere foarte bună

înseamnă durere fizică. Drept pentru care

din toate punctele de vedere.

o selecţie a tuturor

2.

Studiile făcute în cadrul

secţiei de

profesiilor care m-ar fi putut interesa,

Teatrologie a U.AT.C. nu mi-au

până mi-am dat seama că regia este ceea

enţat personalitatea. Dar au constituit o

�
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18 ani doream să devin

ştiam

atunci

mare lucru

despre teatru, dar îmi plăcea şi iubeam
actorii.

1 n scurt timp

m1-am dat seama că,

din decenţă, ar fi mai bine să rămân de
partea cealaltă a rampei. Cum nu voiam
să părăsesc domeniul, am fost sfătUJtă să
încerc

la

Teatrolog1e.

Trebuie

să-i

mulţumesc pentru acest îndemn doamnei
profesoare Adriana Popovic1.

2. Am intrat în şcoală cu multe speranţe,

cu multe "goluri" de cunoştinţe, cu multă
energie şi cu dorinţa de a munci. D1n
păcate, realitatea s-a dovedit a fi diferită
de speranţele mele. E vina noastră, a pro
gramei de învăţământ, a organizării şcolii,
a mentalităţilor... nu ştiu. Câte puţin d1n
toate

!

Un lucru e sigur. cei patru ani de

facultate nu au fost aşa cum credeam eu
că trebu1e să fie. Totuşi, trebuie să
recunosc şi

ce am

câştigat:

m i s-au

deschis nişte orizontun, am aflat lucrun
noi pe care va trebui să le aprofundez
prin lectură individuală. Am învăţat ce
înseamnă munca în ech1pă.
s-a

confirmat

că

1n

deseori

sfârş1t, mi
viaţa

e

nedreaptă, dar, dacă îţi păstreZI cred1nţa
în ceea ce faci, mai devreme sau ma1 târ
ziu reuşeşti.

3. M-am născut în Bucureşti, am crescut
aici. Totuşi nu sunt legată de Caprtală.

se oferă un post care să mă Intereseze.

versităţi particulare. Cred că pregătirea

am încercat să fa

Nu

domiciliul peste tot şi niciunde. Dacă m1

Nu am dorit cu orice preţ să ajung

momentul în care mi-am testat disponl

actriţă.

Toffler scria că în secolul următor vom

regizor. Aş fi vrut să fiu medic. dar în

•

1. Nu am vrut în mod special să fac
Teatrologia. La

deven1 oameni "modulari". Adică având

1. Am optat pentru Teatrologie după ce
1

� Cristina Popescu,
� Teatrologie, U.A.T.C.:

Simt că aş putea să mă adaptez oriunde.

4. Sumbru.

� Teatru,
Bojescu
Universitatea � Oana
"Luceafărul" (clasa prof. Tudor � Teatrol�gie, U.A.T.C.
Mărăscu)

..

3. Doresc să lucrez în Bucureşti sau în

Bticureştiul este locul cel mai fast pentru

influ-

un salariu cel puţin decent ŞI o casă de
locuit, sunt gata să plec.

4. Din fericire eu am scăpat de goana dis
perată după un loc de m uncă. Am avut
şansa de a fi angajată la TNB., in cadrul
nou-înfiinţatului departament Marl<eting.

Ziua de azi o am as1gurată; ce va fi mâme,
rămâne de văzut..

Anchct:1 rc:1l1zată de
Marinela Tepuş,
Carmen Stanci u ş1 Al ina Mang

strângându-si costumul de
�

A

scena...
�

.

Lope de Vega), absurdul ionescian

(Delir

în doi) şi genul serios (Cei drepţi de Al
bert Camus). Am remarcat şi prezenţa a

parte a Rădiţei Roşu: uşor excentrică dar
atrăgătoare prin amestecul ciudat de for

cum doi ani, la Casandra, am

în

văzut un proaspăt actor strân

La clasa profesorului universitar Dem Ră

(Mofturile
Belisei) şi a lui Dan Coman care, pe lângă

doi de Eugen Ionescu.

ţă virilă şi senzualism feminin

gându-şi pentru ultima dată cos

dulescu, asistent universitar George lvaş

umorul şcolăresc dar irezistibil, are resurse şi

tumul de scenă, după ultima reprezenta

cu, personalităţile puternice ale actorilor

pentru autenticitate în dramă

ţie. Ştia că urmează să nu-l mai poarte.

profesori i-au influenţat vizibil pe studenţi.

De la clasa de regie a profesoarei Cătăli

Niciodată până atunci pantofii, cămaşa,

Puţini sunt cei la care nu se constată o

na Buzoianu n-au intrat în Gală decât trei

Uvada de vişini nu

doză din ironia persiflantă a lui Dem Ră

spectacole, destul de nereprezentative

avuseseră o asemenea semnificaţie pen

dulescu (vezi Marius Rizea) sau din stilul

pentru o generaţie de unsprezece regi

tru actor. Era ca şi cum s-ar fi trezit într-o

de Pierrot-Chaplin al lui George lvaşcu

zori (din această promoţie îi cunoşteam

dimineaţă că a crescut peste măsură şi

(vezi Mihai Brătilă). Imitaţia e pentru acto

deja pe Vlad Massaci, cu

propriile haine nu-l mai încap. Îl nedume

rul în formare o reacţie pe cât de tipică

Ionescu,

pantalonii lui Pişcik din

(Cei drepţi).

rea înstrăinarea bruscă de personaj. Rolul

pe atât de trecătoare. Dincolo de ea se

Lecţia de Eugen
Trandafirii roşii de Zaharia Bâr
san la "Bulandra" şi Trei femei înalte de

făcea parte din spectacolul său de absol

întrezăresc particularităţile de joc ale fie

Edward Albee la Comedie, şi pe Anca

venţă, iar tânărul păşea de a doua zi în

căruia. Aici, mai ales băieţii au ceva de

Maria Colţeanu, cu

teatrul profesionist.

spus. La Dan Badea am remarcat dicţiu

Deşteptarea primăve
rii de Frank Wedekind - prezentată anul

trecut la Gala Absolvenţilor). Cea dintâi

Mi-am amintit de această scenă pentru că

nea impecabilă (fenomen destul de rar la

ea este mai mult decât dilema unui

tinerii actori), dar şi umorul fin, neosten

reprezentaţie a fost

"comedian". Dincolo de flori, aplauze,

tativ) în

Cocteau, montată de Marinela Costachi

premii, ultima săptămână a studentului (la

pă Slawomir Mrozek); Mihai Brătilă mi-a

la Teatrul "Maria Filotti" din Brăila. Din

teatru) marchează o subită modificare a

confirmat că talentul depinde din ce în ce

păcate, one-woman-show-ul a depăşit-o

identităţii. Schimbarea aparţine nu doar

mai puţin de un fizic impozant, suplinit

total pe actriţa Wanessa Radu, care n-a

actorului, ci şi regizorului, coregrafului,

fiind în cazul de faţă de capacitatea de a

trecut de faza de amatorism. A urmat,

teatroiOgului. Pragul dintre şcoală şi pro

individualiza personajul prin mimică, in

găzduit de Teatrul de Comedie,

fesie este ceea ce fascinează la sărbătoa
rea unei promoţii.

Dictatorul de
Alexandru Kiriţescu şi Căsătoria de N.V.

Giurgiu), pe scenariul şi în regia lui Mihai

M-a uimit rapida maturizare artistică a

Gogol). Şi acestea sunt doar două exemple.

Serghei Todor, cunoscut pentru apetenţa

tinerilor

Profesorul universitar Grigore Gonţa şi

faţă de commedia dell'arte şi teatrul me

între improvizaţiile din şcoală şi scândurile

asistentul universitar Alexandru Lazăr au

dieval. La Teatrul Evreiesc de Stat s-a pu

Studioului Casandra. l-am cunoscut pe

ales o gamă ceva mai largă de titluri pen

tut vedea

viitorii actori într-un mod mai complex

tru spectacolele de absolvenţă. De aceea

plan în regia Lianei Ceterchi. Spectacolul

decât din examenele de an: alături de

s-au putut distinge cei cu disponibilităţi

vorbeşte despre criza de identitate a unei

spectacolele de clasă au fost prezente în

pentru genuri teatrale diferite. E cazul

balerine evreice (Mihaela Rădescu) şi este

Gala Absolvenţilor şi două montări ale lui

lsabelei lacupovici, care s-a mişcat cu

lucrat mai ales la nivel vizual-simbolic.

Claudiu Goga, student la regie în anul IV:

uşurinţă între farsă

(Vesela farsă a coco
şaţilor), genul comic (Mofturile Belisei de

Studenţii teatrologi de anul III coordonea

absolvenţi, petrecută undeva

Dictatorul de Alexandru Kiriţescu şi Delir

Omoară-1 pe aproapele tău ! du

trospecţie şi simţ scenic (în

Vocea umană de jean

lubirile
lui Arlecchino (de la Teatrul Valah din

Să nu faci umbră de Ellen Ka

ză de trei ediţii Gala Absolvenţilor. Acum,

https://biblioteca-digitala.ro
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pe lângă exerciţiul managerial, a existat şi
acela al obiectivităţii critice în jurizare. Pa
tru premii - posibile datorită sponsorilor
- i-au aşteptat pe cei mai buni.

1n

afară

de regie - care nu a prea strălucit - şi co

dedicaţie U

lkl fel de

ltimul act de pregătire pentru
scenăpentru studenţii şcolarizaţi
în 1 994 la Universitatea "Babeş

Bolyai" - Facultatea de Litere

de Teatru din Cluj.

1 ncă

Catedra

de la început.

regrafie - absentă din Gală -, premiile au

Din perspectiva studentului la Regie

promoţia lor avea să intre într-un pro

poposit la toate secţiile. Primele două au

in anul IV, această generaţie de

gram de instruire diferit. care poate fi

răsplătit actoria: premiul 1 a fost acordat

absolvenţi ai claselor de actorie este

considerat chiar un experiment în raport

lsabelei lacupovici, studenta lui Dem Ră

mai... minunată decât cele anterioare

cu structura învăţământului artistic, mar

dulescu, iar premiul 11. lui Mihai Brătilă,

şi este (evident) mai... minunată

cată de divizarea strictă - uneori prea

studentul lui Grigore Gonţa. Clasa de Ac

decât toate cele ce vor urma. Şi asta

strictă - pe specializări. Desigur, există şi

torie păpuşi-marionete a câştigat, prin Mi

pentru că impreună cu aceşti oameni

hai Laurenţiu Dumitrescu, premiul III pen

am probat primul costum de teatru

p r o m

tru rolul din spectacolul Regele Cerb du

(intotdeauna vechi şi prăfuit), cu ei

pă Carlo Gozzi în regia lui Cristian Pepi

am descifrat primul text, lor le-am

no. Teatrologia a fost încununată cu Pre

dat primele indicaţii tâmpite şi

miul special, primit de directoarea de anul

primele indicaţii bune, de la ei am

trecut a Galei, Cristina Popescu, din mâi

primit primele refuzuri şi primele

aici clase distincte: regie, sub îndrumarea

nile Deliei Voicu, directoarea de acum.

provocări, ei mi-au oferit nopţi de

lect. univ. Mona Chirilă, şi actorie, con

Transformată în competiţie, Gala Absol

vise frumoase şi nopţi de insomnie,

dusă

ventilor şi-a mărit exigenţele. Oferind ge

cu ei impreună am "infruntat" pentru

Specificul vine din faptul că cele două

de

lect.

univ.

Miriam

Cuibus.

neraţiei o şansă de a se afla pentru ultima

prima dată publicul, cu ei am gustat

profesoare deţin totodată posturile de

dată împreună pe scenă, a P. utut fi apreci

bucuria sau amărăciunea examenelor,

asistent la clasa paralelă. Astfel a fost posi

ată ca întreg. Ca urmare, critica a fost în

intr-un cuvânt, cu ei impreună am

bilă

măsură de a se familiariza cu noile nume

incercat să invăţ câte ceva despre

prevede desfăşurarea în comun a unor

alcătuirea

unei

programe

care

şi - unde e cazul - de a sesiza vârfurile

teatru. Toate aceste experienţe,

cursuri practice. Lucrul împreună, par

valorice. Dar Gala Absolventilor ar fi tre

unice şi irepetabile, sunt ale noastre,

curgerea simultană a etapelor de formare

buit să fie şi un "târg" de tineri oameni de

le-am trăit impreună şi nimeni nu ni

artistic� au adus un plus de experienţă

teatru. Din păcate, acest lucru nu se mai

le poate lua. Pentru toate acestea şi

studenţilor. Viitorii directori de scenă fac

1n

pentru tot ce personal am invăţat de

dovada unei mai bune înţelegeri a mecan

la ei, vreau să le mulţumesc.

ismelor de construire a personajelor, iar

întâmplă de mult.

sala Studioului Ca

sandra - sau în sălile teatrelor - au putut
fi văzuţi mai curând cronicarii, profesorii,

Dacă sunt talentaţi ? Sunt, şi dovada

actorii de mâine manifestă o aplecare mai

părinţii, colegii sau prietenii decât directo

cea mai bună este că acum sunt

mare spre integrarea creaţiilor lor într-un

absolvenţi ai U.A.T.C. Dacă sunt

tot unitar, care este viziunea regizorală.

rii de teatre ori secretarii literari.
Am urmărit Gala Absolventilor nu cu

profesionişti 1 Asta rămâne să

Rezultatele au apărut destul de repede,

ochiul criticului ci, cum se numea pe sine

demonstreze fiecare in parte. fn ce

odată George Banu, al "spectatorului cul

mă priveşte, sper şi vreau să ne rein

fiind remarcate în cadrul unor reuniuni

tivat" mai exact (nădăjduiesc) în curs de

tâlnim cât mai curând pe scenă. Mai

studenţeşti

cultivare. M-aş bucura să ştiu că pentru

buni, mai deştepţi, mai împătimiţi de

Compoziţiile individuale şi exerciţiile co

aceşti tineri creatori studenţia nu va fi o

teatru,

lective de ritm ale clasei de actorie au

nostalgie, ci o simplă vârstă necesară în
evoluţia lor. DaCă se va întâmpla astfel,

naţionale şi internaţionale.

impresionat în două rânduri, anume la a

C l audiu Goga,
student Regie an ul IV

vom mai auzi cu siguranţă de ei.

din primii ani prezenţele tinerilor clujeni

M i rona Hărăbor

treia şi a patra

1 ntâlnire

a Şcolilor şi Aca

demiilor Europene de Teatru de la Târ
govişte, din anii 1 995 şi 1 996. De cealaltă
parte, Festivalul Studenţesc de Regie de
la Slobozia a impus atenţiei, atât la ediţia
din 1 996, cât şi la cea din 1 997, numele
câtorva regizori în devenire. producţiile
lor obţinând premii şi/sau oferte de inclu
dere în repertoriul unor teatre profesio
niste. Dacă, finalmente, aceste oferte nu
s-au materializat, s-au ivit în schimb alte
propuneri. Exemplele încep cu debutul
studenţilor-actori în scene de grup din
spectacolele regizate de Mihai Măniuţiu la
T.N. Cluj, continuă cu prezenţa Andrei
Negulescu în producţiile lui Victor Ioan
Frunză. pentru a se opri, deocamdată, la
rolurile consistente încredinţate lui Ovi
diu Crişan de către Vlad Mugur şi Alexan
dru Dabija în montările de la Teatrul Ti
neretului din Piatra Neamţ.
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Examenul de licenţă vine să adune toate
abilităţile câştigate în timp şi să dea măsu
ra exactă a disponibilităţilor lor artistice.
Este vorba despre un scenariu după Pes
căruşul de A.P. Cehov, realizat şi regizat
de Mona Chirilă şi Miriam Cuibus. Pus în
slujba actorilor, spectacolul se bazează pe
o suită de scene cu potenţial dramatic ri
dicat, abil decupate şi exploatate cu multă
inventivitate. Subordonată acestui scop,
construcţia dezvoltă constant două dire•

orice sunt, fără îndoială, premature. De
aceea, rostul rândurilor următoare este,
simplu, acela de a rememora ludismul
exploziv al loanei Luminiţa Văleanu, nota
lucid-sarcastică din prestaţia lui Dragoş
Pop. aplombul Angelei Nicoară, prestanta
scenică a Andrei Negulescu, plasticitatea
corporală a lui Ovidiu Crişan, atit udinea
introvertită a lui Camel Nemeş, candoa
rea Mihaelei Stoica, forţa interioară a Cris
tinei Holtzli, interpretarea sensibilă a Evei

ziunea sa originală leagă planuri şi sensuri,
adună referinţe culturale din cele mai di
verse timpuri şi domenii, propune soluţii
inedite şi imagini emblematice. Introduce
o defilare de personaje mute; concreti
zează în decor naufragiul interior, depla
sează accentul pe prietenie; transformă
tandemul Vladimir-Estragon în cuplu pri
mordial; reduce perechea Pozzo-Lucky la
o amintire; multiplică, în final, universul
aşteptării inutile... Alegerea distribuţiei

•

•

1 s 1 u n 1

clujene

cţii. 1 n primul rând, s-a căutat ca oferta
rolurilor să fie sensibil egală prin întindere
şi complexitate, ca fiecare să treacă de la
monolog la relaţie cu un partener sau la
scene de grup. Numărul personajelor a
fost redus la şapte, fapt ce a condus spre
formula unei distribuţii duble, în care evo
luează toţi cei zece studenţi. 1 n al doilea
rând, explorarea textului cehovian a fost
îndreptată înspre rezolvarea unor situaţii,
existente ori numai posibile, într-o multi
tudine de chei. Momente veritabile de
teatru antic şi ritualic, commedia dell'arte
şi dans, romantism şi realism se succedă
într-o demonstraţie vie, credibilă şi lipsită
de ostentaţie. Tinerii actori formează o
echipă unită printr-o serie de calităţi co
mune - dăruire, mobilitate, rostire nuanţată -, în interiorul căreia ierarhizări le val-

Crişan, valenţele tragice ale Luizei Sarivan.
Nu numai clasa de actorie se află în faza
ultimului examen, ci şi unul dintre studen
ţii-regizori. Gelu Badea a pregătit deja
spectacolul de licenţă Aşteptându-1 pe
Godot de Samuel Beckett. Tentaţia con
fruntării cu autori importanţi e firească
pentru oricare tânăr absolvent. O justifi
care în plus conferă în acest caz exame
nele din anii precedenţi, apreciate de pro
fesori şi critici, comisii şi jurii drept reuşite
reale. Astfel, întreg capitalul de încredere
şi iscusinţă înmagazinat după Antigona de
Sofocle şi Revizorul de Gogol este inves
tit într-un nou proiect, de asemenea foar
te ambiţios. Textul beckettian este perce
put ca un suport generos pentru un dis
curs regizoral pe cât de amplu ca substanţă, pe atât de concentrat în formă. Vi-
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probează, la rându-i, discemământ şi
curaj. Protagoniştii, Miriam Cuibus şi Dra
goş Pop. compun un duet insolit. al unor
personalităţi distincte, dar bine acordate
între ele. Fireşte, în dorinţa sa de a cu
prinde într-un singur spectacol cât mai
mult, Gelu Badea nu izbuteşte să evite
toate capcanele unui astfel de demers.
Montării i s-ar putea reproşa că este:
puţin încărcată în semne, uşor tautolog
ică, insuficient exploatată din punct de ve
dere scenografic, întrucâtva trenantă.
Consideraţiile acestea însă nu cântăresc
greu într-o evaluare de ansamblu; motiv
pentru care direcţia Teatrului Naţional a
hotărît preluarea spectacolului.
Eugenia Anca Rotescu
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O 'gală'
upă

D

varşoviană
de
pil lă, a fost
completat de pr >1. Adriana
Melodie

Leonid Zorin, c.l

Popovici cu scen d
'

stl"ălucita

Gală

a

U.A.T.C.,

reparatie

alături

Spaţiul

de

scenic

grup, vit
•

ingrat,

fără a împiedica totu ·i c.tftrrnarea
calităţilor scenice c.l IY.1n liu de
apreciata cântăreată
M nica
Anghel. În schimb, îngroşarea

Senat.

limitat

•

regite de spaţiul S<.'eni

m a1 m o d estă

absolvenţ.ilor

'

şi

până la caricatură a trăsăturilor
personajelor

din

spirituala

mijloacele tehnice precare au

comedie cehoviană Cerere în.

lor Secţiei actotie a Facultăţii de

redus scenografia la simple ele

căsătorie, studiu pregătit de

Arte

mente de decor şi recuzită ce

asist. u.niv. Iulia Boroş Trifan, a

Săptămâna

absolvenţi

din cadrul Universităţii

Ecologice
condiţii

s-a

desfăşurat

de

o

înduioşătoare.

În

în

modestie
lipsa

t.mui

spaţiu propriu, spectacolele au
avut

loc

în

sala

marcau locurile acţiunii,
se

fără a

putea vorbi de o ambianţă

scenică, de atmosferă etc. De
fapt,

arn

spus "spectacole",

dar

Teatrului

Săptămâna absolvenţ.ilor de la

Excelsior, sală amenajată de ini

Ecologie a prezentat nu specta

mosul şi ingeniosul director Ion

cole, ci studii de arta actomlui,

Lucian

în

la diferite niveluri de profesion

vreme

aflată

clădirea
în

de

litigiu

atâta
şi

în

alism şi înzestrare

naturală .

Repertoriul

a

titlwi cunoset.ite din

Kiriţescu,
şi

disponibilităţ.ile

spre acest gen ale clasei prof.
Mihaela Juvara,

cuprins

evidenţiat

au

înclinaţiile

asist.

Bianca

Zurovsch.i, impUflând şi câteva
certitudini. Astfel, Iulia Popescu

gia română şi universală, alese

(Clementina şi Zoia) şi Mariana

fără pr tenţii de originalitate,
dar astfel încât să dea posibili

trecut

unor

actoriceşti
reîntâlnit

interpretări

Am

complexe.
astfel,

cu

nostalgia

Dogam (Ortansa şi Lena) au
cu

dezinvoltură

de

angajarea comic-pasională
cel

la

din

dintâi text la compoziţia de
din cel de

vârstă şi acid-satirică

emoţionantului spectacol real

al doilea; Ioana Stanca a adus

30 de ani de
Radu Penciulescu la Teatrul
Mic, Doi pe un balansoar de

autoritate
compoziţia

dificilă

Duduleanu;

Cristian

W.

sugerat cu nonşalanţă un Gogu

izat acum peste

Gibson,

singurul

dintre

şi

consecvenţă

aceste spectacole-studiu la care

cinic

programul

pasionat de operă,

festării

de

sală

menţiona

al

mani

regia:

Dan

Victor. S-a şi simţit, de altfel,

vins

cu

mai

a

naturaleţe
puţin

în

Anetei

Iacob
şi

a

mare

dar a con

în

rolul

lui

Mircea Aldea; Arabella Neazi a

mâna regizomlui, în rillnul alert

schitat o Fraulein plină de

şi

imprimat

în încruntata ei sobrietate. Păcat

acţiunii, în îndrumarea sigură a

însă că la acest spectacol-studiu

interpreţ.ilor, care, ce-i drept, din

de încheiere vocea sufleurului,

cauza reducerilor masive

precedând-o pe a interpreţ.ilor,

în

dinamismul

din

haz

text, au trebuit să galopeze prin

se

schimbări

stare,

dublaj stânjenitor. Să .A fost de

rapide

de

auzea stăruitor în sală, ca un

marcând totuşi coerent evoluţia

vină unele schimbări de ultimă

tensională a relaţiilor. S-au făet.1t

oră

remat·cate ambele interprete ale

impresia de încropeală a

rolului Gittel în cele două vari
ante de disuibuţie -

mai rafmat

sensibilă Cristina Ionda Şerban,
mai

fmst

emoţională

Pătraşcu - replica,

Otilia

neconclu

dentă, flindu-le dată de Niculae
Paul.
Intenţii regizorale au fost
vizibile şi în alte reprezentaţii,
realizate de profesoarele şi asis
tentele

claselor

Binecunoscutul
14

Două comedii româneşti,

Proştii sub clar de lună de
Teodor Mazilu şi Gaiţele de Al.

dramatur

tatea

�

escarnotat nuantele satiti e ale
textului.

în

disllibuţie

ricum,

?

rJrnas.

:ă de

Şi acum ? P at •

unele nun1e citate aici vom mai

auzi. Poate că vom m.ai auzi şi

de unele nume pe

�u·

·

nu c.un

din lipsă d ' SJXt�iu, să le
citez. Cert st er t in<..•rii aceştia
au pa rcurs doar o ·tapă din
lungul drum al p1 ·gatirii lor
apucat,

profesionale.

acum începe.

C omr

·U�ia

abia

respective.
duet
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liric

Margareta Bărbuţă

Absolventii
�

şcolilor de artă spun

ATA!
Cluj, 1-5 iulie 1998

1

deea Centr ului Inte rnaţional de ar tă
conte mporană de a muta în acest an
progra mul GATA !, Zilele absolvenţi
lor din acade mii le de a rtă de la Buc ureşti
la Cluj este una cu totul fer icită.
O foar te interesantă expoziţie de ar te
plastice. câteva concer te de muzică cla
sică , de jazz, un cvar tet de ală m uri din
Braşov, proiecţii de filme de absolvire de
la Bucureşti a u însoţft în contrap unct o
aventură în care, neîndoielnic, teat rul a
fost personajul principal , c u nu mai puţin
de treisprezece spectacole, generos
găzduite de scene le Naţionalu lui,
Teatr ului Mag hiar de Stat, studio ului de
teatr u al Universităţii din Cluj şi
Acade miei de Muzică. Eînsă si mptomatic
fapt ul că starea de confr untare nu pare să
avantajeze în mod evident vreuna dintre
şcolile de teatru, ci mai degrabă să pună
în evidenţă , drept constantă, un soi de
nesiguranţă a tinerilor ac tori, indiferent de
centr ul universitar din care provin. Sunt ei
cu adevăr at gata să intre în marea con
fr untare a scenelor profesioniste care îi
aşteaptă cu mai multă sau mai puţină
nerăbdare ? lată o întrebare la care
răspuns ul producţiilor ofer ite nu e s ufi
cient de clar.
Dacă, cu câteva l uni în ur mă, Pescăruşul
absolventi lor elujeni revela un gr up co m
pact de actori foa rte bine pregătiţi, c u o

gândire teatrală antrenată pe răspunsuri
interpretative de fineţe , Arlecchino în
oglindă, prezentat în festival de aceeaşi
clasă, mi s-a părut oarecu m zgo motos şi
încărcat de redundante în stilurile de joc ,
care nu se individ ualizează su ficient.
Tinerii actori de la Târgu-Mureş propun,
si multan, un spectaco l de clasă c u
Nevestele vesele din Windsor, deloc
concludent . dar şi splendidul Eu când
vreau să fluier, fluier în regia l ui Theodor
Cristian Popescu, produs de Teatru l
Naţional. Mofturile Belisei al clasei
Grigore Gonţa de la B ucureşti e a ma
toristic, pe do uă co rzi, una ţipată şi alta
ininteligibilă, în sc himb, Omoară-1 pe
aproapele tău ! al clasei De m Răd ulesc u şi
George lvaşc u, tot din Bucureşti, e un
încântător recital de grup, slujind excelent
la valorif icarea fiecăruia dintre actorii ce
co mpun ansa mblul. Un spectacol invitat
din Franţa, Le silence de Nat halie
Sarraute, în interpretarea unei mici co m
panii sorboneze n umită Le Pied Enf le,
vine însă să ne vindece de ne linişte,
plasîndu-se, în co mparaţie, sub toate
standardele de te hnică şi ta lent care să
justifice un mini m exerciţiu critic (asta în
pofida un ui text mai degrabă interesant).
1 998 e un an foarte b un pentru păpuşari,
atât cu clasa de la laşi, unde Mini-cabare
tul (bazat pe texte din Alecsandri ,
Topîrcean u şi Caragiale) dovedeşte mult
talent şi de stulă măiestrie (cu excepţia
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prezentatorilor ) cât şi cu Regele Cerb al
clasei de la Buc ureşti, în regia l ui Cristian
Pepino, care marc hează o nouă generaţie
de excepţionali mân uitori-a ctori, într -un
adevărat regal al i maginaţiei şi fo rţei de
e xpresie. Mă întreb uneori dacă nu
cu mva pregătirea păpuşari lor nu e mai
prof undă, mai atentă şi mai co mp le xă în
teatralitatea ei decât cea a actorilor "de
dramă"...
1 n fine, c u precizarea că, independent de
voinţa mea, n-am văzut spectacol ul cu
Nunta şi Ursul al Teatr ului de Nord din
Satu Mare, prezentat c hiar în desc hidere
(fără decor şi costu me, din pricina dil uvi
ului), care era şi exa menul de regie a l l ui
Adrian Ro man de la Cluj, treb uie să
men ţionez aici şi foa rte specialele
spectacole-licenţă ale pr imilor doi laureaţi
ai Sloboziei din anii precedenţi: Aşteptân
du-1 pe Godot de Bec ket t, montat la
Naţionalul din Cluj de Gel u Badea, şi Uşa
închisă de j. Gra ham Re id, p us în scenă la
Piatra Neamţ de Vlad Massaci. Do uă
reuşite incontestabile, în genuri absolut
diferite, c u un singur p unct co mun: lucrul
minuţios şi extre m de rafinat cu actorul.
Clujul ar fi bine să ră mână şi în viitor ceea
ce a re uşit ac um atât de b in e: locul de
întâlnire al celor care, iată, şi -au ter minat
ucenicia şi, cine ştie, piaţa din care direc
torii de teatr u îş i pot alege viitor ii anga
jaţi...
·

M iruna Runcan
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A

m cunoscut bine serviciile aşa
zise auxiliare din teatru. Spun
"aşa-zise" pentru că, nu o dată,

cei care le conduc, uitând că sunt puşi
acolo ca să ajute, să "conlucreze" şi nicide
cum să decidă în plan artistic, îşi arogau
răspunderi ce depăşeau cu mult nivelul
lor de pricepere şi cultură. Şi aveau aerul
că fără ei nu "mişcă nimic", afişând o sufi
cienţă dăunătoare bunului mers al insti
tuţiei teatrale. Acest lucru se întâmpla mai
ales în teatrele conduse fie de "manageri"
nepricepuţi şi, din această cauză, excesiv
de prudenţi, fie de mari artişti foarte
prinşi cu problemele de ordin artistic şi
incapabili să coordoneze, să conducă. să
controleze activitatea serviciilor financiar
contabile, de producţie etc.
Invitat să cânte pe o anumită scenă, un

deplasări în interes profesional la festiva

"scârbiţi", dar pe aceşti

auxiliari

nu-i

binecunoscut menestrel şi actor a avut

luri sau manifestări teatrale din ţară sau

testează nimeni, nu-i verifică nimeni, nu-i

parte de un tratament umilitor din partea

străinătate nici nu poate fi vorba. Se dis

urneşte nimeni, ei rămân neclintiţi pe

unui contabil-şef care, la auzul onorariului

cută, exact ca pe vremuri, dacă să li se

scaunele lor.

pretins, a strigat: "Căci (sic!) doar n-oţi fi

dea

Placido Domingo !".

femeilor

de

serviciu,

pentru

Despre eficienţa acestor oameni care

curăţenie, una sau două cutii de deter

stau în posturi de conducere financiar

unele teatre, finanţişti, directori eco

gent pe lună sau dacă să li se mai lase

admi nistrativă - unii, uitaţi acolo din vre

nomici sau şefi de producţie, unii cu şcoli

telefon secretariatelor literare, acum, că

1n

precare sau neterminate, au pretenţia, în

s-a scumpit. Dezolant !

faţa unor directori artistici

Nu generalizez.

mai puţin

Sunt

muri i memoriale - nu vorbeşte niciodată
nimeni.

convinsă că în

1n

sarcina lor ar trebui să stea

greaua misie de a rotunji

subvenţiile

pregătiţi pentru funcţii de conducere, să

România

conduse,

bugetare - minuscule - prin sponsorizări,

dirijeze şi să decidă ei, adică sectorul

teatre în care programul repertorial este

reclame, prestări de servicii de tot felul. O

tehnic, contabil, administrativ. Unii sta

gândit de conducerea artistică, în care

fantezie bogată şi o mare dragoste de

bilesc cât şi unde să se joace, necon

proiectele şi programele înseamnă studiu

teatru ar fi în măsură a-i face să găsească

sultându-se cu sectorul decizional artistic

şi argumente de ordin artistic şi chiar

tot felul de surse de venituri care să

(director,

uşureze viaţa artiştilor. Pe care cei dintâi

scenograf), ce fel de afişe şi caiete-pro

managerial, şi nu numai, cum spunea un
.
tânăr regizor, teatre care acceptă "din

gram să se tipărească. Ei nu sunt de acord

prima" ce propun ei, ele, teatrele adică,

nu să-i invidieze că ... pot dormi până la

cu fotografiile color mari, pentru că, nu-i

neavând nici un fel de contrapropuneri.

ora zece.

secretar

literar,

regizor,

există

teatre

bine

s-ar cuveni să-i cinstească şi să-i iubească,

aşa, costă prea mult nu "dau" bani pentru

1n

teatrele serioase fiecare îşi cunoaşte

Se petrec însă şi minuni în teatrele noas

regizorii importanţi pentru că aceştia cer

exact locul şi ştie ce are de făcut. Acolo

tre. Unii contabili-şefi şi mai puţini şefi,

"cât în Occident", refuză cu vehemenţă

lucrurile sunt limpezi, toţi conlucrează

directori adjuncţi şi şefi de secţie au găsit

materialele publicitare mai costisitoare,

având un singur scop: ca premierele să

modalităţi legale de a plăti chiriile tinerilor

nu

iasă bine.

actori cărora, dacă ar fi nevoiţi să achite,

alocă

sume

rezonabile

pentru

(Vezi Naţionalul craiovean.)

decoruri şi costume, li se pare un lux

Dar, atâta vreme cât mai există servicii

din salariul lor de 550 000 de lei, 400 000

invitarea criticilor de teatru pe spezele

care-şi fac din economii un titlu de glorie

de lei (cea mai modestă chirie), le-ar mai

foarte bine

(şi de prime în bani !) şi nu-şi pun mintea

rămâne pe lună,

şi fără cronici. De bani pentru tumee,

şi energia în slujba binelui artistic. lucrurile

îmbrăcăminte, 1 50 000. (Şi să nu uităm

pentru abonamente la presa de speciali

mai scârţâie. Şi, încă mai interesant, ade

că, în orice teatru, tinerii joacă cel mai

tate românească şi străină sau de posibile

sea directorii artistici pleacă, demişi sau

mult.) Unul a făcut ce-a făcut şi a găsit doi

i nstituţiei, pentru că

�
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pentru mâncare şi

sponsori generoşi, care oferă zilnic masa
de prânz, gratuit, actorilor tineri ai trupei.
Un altul a făcut pe dracu-n patru şi le-a
aranjat tuturor actorilor câte o haină
bună, tot ca sponsorizare. Unul a găsit
sponsori la hotel şi a cazat gratuit cinci
cronicari din Bucureşti, veniţi să vadă o
microstagiune. Altul a hotărît să observe
că lucrează cu oameni - încă vii şi uneori
nervoşi ! şi a găsit sponsori pentru a li
se da celor tineri şi cu salarii m ici, sub
formă de premii, câte 2-300 000 de lei
lunar, în funcţie de cât au jucat Aceştia
sunt cei ce nu u ită că, în teatrele din
provincie, şansa actorilor de a câştiga în
plus faţă de salariu e foarte mică...
... Chiar credeaţi că există asemenea
oameni prin teatrele noastre ? Am glu
mit.. Dar am putea presupune că există.
Şi că în teritoriile osificate ale acestor ser
vicii, în care se odihnesc excesiv de mulţi,
-

On
l

cadrul

unui

colocviu

desfăşur-at

în

timpul

Festivalului

de la Sfântu
Carmen

s-ar mai putea petrece, cu ajutorul lui
Dumnezeu, şi schimbări. Condiţia obliga
torie ar fi ca directorii să-şi aleagă cola
boratori buni, inteligenţi, competenţi şi
ingenioşi. Să ştie ce să le ceară şi cum: în
respectul legilor, dar cu fantezie. Un bun
profesionist, fără inimă şi fără fantezie
managerială, nu face două parale. Un om
bun şi m ilos, dar lipsit de competenţă, de
pricepere nu face nici el mai mult Banii
nu vor fi niciodată mulţi "la cultură". Cu
bani puţini şi cu manageri slabi ce se
poate face ?
Elisabeta Pop

P.S.: Nu mă pot împiedica să dau doar
două exemple de la Oradea, care, sper,
pot fi oricând completate cu altele, de la
celelalte teatre din ţară. (Ele nu fac, totuşi,
decât să întărească regula... )

1 . Directoarea economică de la teatrul
din Oradea a reuşit, spre lauda ei, să con
struiască, la etajul clădirii din spatele
teatrului (unde se afiă şi Studioul), câteva
garsoniere destinate tinerilor actori şi, de
asemenea, colaboratorilor. Veţi zice că nu
ea le-a construit Nu. Dar ea s-a zbătut să
obţină materiale şi mână de l ucru.
Consiliul judeţean a dat banii, dar aceşti
bani au fost bine gospodăriţi.
Dacă în atenţia conducerii administrative
a Teatrului "mare" (aşa i se spune) din
Oradea vor sta şi amenajarea grădinii de
vară (o adevărată mină de aur pentru
teatru) şi punerea la punct a fumoarului şi
cabinelor (azi, într-o stare deplorabilă),
am zice că lucrează de nota zece ...
2. Contabilei-şefe de la Teatrul de păpuşi,
Maria Ciortin, i se datorează schimbările
spectacu loase din interiorul clădiri i:
zugrăvit, reparaţii, curăţenie permanentă.

"Teatru-Atelier"
Gheorghe, d-rn

Beyer,

psiholog,

a

relatat despre folosirea teatrului

în trntarea unor afectiuni psi

hice.
Metoda
carea

se

bazează pe identifi

subiecţilor

cu

personajele

pe care le "interpretează", acest

luau ajutând la autocunoaştere
şi la reintetprerarea raporturilor
acestor

subiecti

înconjurătoare .
Probabil,

a

lumea

cu

adăugat

Carmen

Beyer zâmbind, acelaşi luau se
petrece cu actorii profesionişti.
A

fost

rândul

meu

să

zâmbesc . . . Maj01itatea actorilor

profesionişti sunt prea comozi

pentru a mai parcurge un au

tentic proces de cunoaştere şi
reinterpretare a raporturilor

cu

se conserve.

lumea înconjurătoare . Protejaţi
de

un

sistem

călduţ,

aceşti

Theodor Cristian Popescu
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G h e o r g h e

u

lânăr:a, tractiţie �

unu i

spaţ1u

TELIER-ul este, de fapt, un fel de
spaţiu de lucru, care îi uneşte pe
spectatori şi pe oamenii de
teatru într-o căutare reciprocă, dar şi
într-o căutare a ţintelor lor existenţiale
comune. Şi asta pare să fie mult mai
important decât fastul luxuriant al marilor

A

de

producţii teatrale "la modă" sau decât
elaborarea topurilor conjuncturale (cu
toate că nici de aici nu lipseşte competiţia
anuală cu premii).
La această a şasea ed�ie putem regăsi
câteva tendinţe constante, cum e aceea
de a pune în valoare teatrul-dans: o
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lucru

splendidă producţie elveţiană. Pagliaccia.
a companiei omonime din Bema, ne-o
dezvăluie pe Monique Schnyder într-o
istorie a vârstelor clovneşti ale fiinţei
umane, amestec de dans contemporan
cu acrobaţie şi pantomimă, de o străluci
toare inteligenţă şi perfecţiune a execuţiei
scenice. De altfel. repetând cu curaj o
decizie de acum câţiva ani, juriul a re
compensat-o pe artistă cu premiul pentru
cea mai bună interpretare fem1nină (în
1 995 acelaşi premiu i-a revenit balerinei şi
coregrafei maghiare Balăzs Mari). Dream
Team, compania budapestană devenrt:ă
invitată tradiţională a ATELIER-ului, pro
pune în acest an o "Aventură grotescă pe
teme din folclorul irlandez şi celtic", inti
tulată Duhul berii, în care patru balerini şi
trei muzicieni dau frâu liber fanteziei lor
spectaculoase, într-o revărsare de songuri
şi imagini cu iz folcloric, de un umor
inconfundabil. Compan1a Hikaru Otsubo
Buto Dance ni-l readuce pe îndrăgitul
interpret şi creator al Copilului lup într-o
variaţ1une la zi pe tema Mitului lui Faust.
O unanimitate de apreoeri - public şi
juriu pe acelaşi ton - a recompensat cu
marele premiu producţia Teatrului
"Tamăsi Aron" din Sfântu Gheorghe cu
Alcesta de Euripide, în reg1a lui Bocsărdi
Lăszl6, din păcate singurul spectacol pe
care n-am apucat să-I văd. 1 n schimb,
adeziunea mea este totală la aprecierile
publicului şi juriului atât faţă de Eu când
vreau să fluier, fluier de Andreea Vălean,
producţie a Naţionalului din Târgu
Mureş, cât şi faţă de Copiii unui
Dumnezeu mai mic de Mark Medoff, al
Companiei 777, ambele în regia lui
Theodor Cristian Popescu (anul acesta
premiat pentru regie). Requiem-ul lui
Leonid Andreev, spectacol foarte incitant
al gazdelor, în regia şi scenografia unui
profes1onist
al
neconvenţionalului,
Horaţiu Mihaiu, a primit premiul pentru
scenografie. Nu a primit nici un premiu,
cu toate că a fost nom1nalizat la aproape
toate categoriile (interpretare feminină Miriam Cuibus, debut
Dragoş Pop,
regie şi scenografie - Gelu Badea), deci
se poate socoti un înfrânt glorios, frumo-

,

sul ŞI originalul Aşteptându-1

pe Godot

"Eugen Ionescu" din

al

Naţionalului din Cluj.

Chişinău (o montare

Un spectacol foarte interesant, şi ca text

vulgărică

şi, in bună măsu�. ca montare, s-a

mâzgăl ită).

dovedit a fi

spectacole, cu domi

Macri n i ci ,

Prinţul din lacrimi de Radu
pus

in

scenă

la

nantă

Teatrul

şi
Patru

de

recital

Tineretului din Piatra Neamţ de Anca

actoncesc,

Maria Colţeanu (premiul de debut). Au

prezentate in

au

fost
afara

Passpo rt (Teatrul

concursului. Două vii

"Samuel Rosenstock" din Montidier şi

şi disputate colocv11

mai intrat in competiţ1e

Centrul cultural francez din

laş1,

un

au însoţit anul acesta

inteligent şi acid eseu nonverbal pe tema

ATELIER-ul,

exasperantă a vizelor);

dedicat

Lupi

de Theodor

unul

apetitului

Smeu Stermin, text şi reg1e, in montarea

dramaturgului pentru

Teatrului German de Stat din Timişoara

punerea in scenă a

(un spectacol unitar, cu actori mari, dar

propriilor texte (găzduit de Centrul cul

fost tot t1mpul neincăpătoare, luate cu

foarte plicticos);

Gluga pe ochi a lui Iosif

tural Arcuş, totdeauna confratern), altul

asalt de un auditoriu intr-o proporţie

Naghiu, in regia literală a autorului (cu

dedicat "Teatrului ca terapie" (găzduit de

copleşitoare tânăr, semn că şase ed�11 de

actori buni, dar p�fuit ca inscenare) al

Fundaţia Shakespeare Kingdom House).

ATELIER au crescut deja o generaţie de

Teatrului Dramatic "Mana Filotti" din

S-au lansat cărţi de teatru şi poezie, s-au

spectaton.

B�ila;

Medeea maghiarn de Arpad Goncz

purtat zilnice discuţii (nocturne

!)

M iruna Runcan

cu pub-

licul şi, lucrul cel mai important, sălile au

in regia lui Alexandru Cozub la Teatrul

Fundaţia Internaţională Ukraine-Culture

Miracol

Europe

la

Sibiu

şi,

nu

in

ult1 m u l

rând,

de

reprezentanţii României. Americanii au
uluit as1stenţa pnn reprezentaţia lor cu B

Dorado, un ingenios mariaj de text colec
tiv şi improvizaţie, cu savuroase elemente
de bufonerie in i nterpretare, ce sancţiona
ruşinoasa

victorie

a

conchistadorilor

spanioli in vestul Americii.

C

a să faci astăzi, in România, un

prestigioşi invitaţi, ca regizorul şi profe

Ucrai n ien11

festival teatral internaţional. cu

sorul american Kenneth Campbell, de la

emoţionante

ne-au făcut martorii
demonstraţii

de

une1

teatru

"stanislavskian" cu Carmen (după nuvela

50 de ţări,

Universitatea Virginia Commonwealth,

reun1nd spectacole pe scene şi in spaţii

care a condus secţiunea spectacolelor

lui Prosper Menmee şi l ibretul operei lui

neconvenţionale, spectacole-lectură, ate

lectură, Noei Witts, din Marea Britanie,

Georges B1zet). unde povestea nefericitei
eroine iş1 află nebănuite izvoare de

participanţi din peste

l iere de creaţie, o "bursă de spectacole"

preşedintele Consorţiulu1 european de

(a opta din lume), dezbateri in forumul

studii privind arta spectacolului (CON

" m editeranean"

CEPTS)

al

teatru l u i

şi

al

invăţământului său

întâi, asistenta a fost profund impresio
nată de cele trei seri . 1.4 ţigl!nci (Teatrul

1

•

..

o

croat Darko Lukic, conducătorul atelieru

Odeon), găzduite de vechea "catedrală"

i nvestiţie financia� de peste două mili

lui de "dramaturgie interactivă". Tony

de la Cisnădioara. Sute şi sute de sibien1

oane de dolari, iţ1 trebuie multă iscusinţă,

Gonzales, vicepreşedintele Festivalului din

au �mas la porţ1 sau pe cele peste o sută

ardoare, dacă nu chiar şi puţină nebunie.

Tarrego - Spania (un celebru târg inter

de scări ce duceau către "locul sacru".

necesitând

Actorul sibian Constantin Chiriac, devenit

naţional de teatru). Annette Meisi, direc

Numeroşi spectatori st�1ni - grec1, itali

el însuşi u n manager cunoscut şi aprec1at

toarea

Gala",

eni, americani, japonezi - au intrat in joc,

azi in toată lumea, a intrunit toate aceste

Yarosh1va

reprezentanta

spectacolul dobândind o tensiune dra

condiţii, plus Imaginaţie şi har, motiv pen

Festivalului din Avignon şi alţii.

trupei

germane

Barberochuk.

"La

matică şi emoţională incendiară, care i-a

tru care, in numai cinci ani, festivalul ''stu

Dacă

cu

făcut pe Florin Zamfirescu ŞI Adriana

Trandafir să spună că acestea au fost

dimineţile

au

aparţinut

denţesc" din acest oraş a devenit una din

precădere t1nerilor (actori, regizori şi dra

tre cele mai complexe şi ma1 atrăgătoare

maturgi, dar şi studenţi ori elevi din liceele

"poate cele mai tulbu�toare spectacole"

re niuni teatrale din Europa şi din întrea

sibiene, unde se desfăşurau unele work

cu piesa montată de Hausvater. De altfel.

ga

aceste reprezentaţii au adus şi ele argu

ne

shop-uri şi demonstraţii), serile au devenit

aparţine, ea a fost exprimată in repetate

lume.

Această

apreCiere

mici sărbători in templul Thaliei. Spunem

mentul

rânduri in

(ediţia a

aceasta cu gândul la câteva spectacole

europene a spectacolelor in castele",

cincea, 28 mai-8 iunie 1 998) de către

oferite de trupa americană "UMO", de

i niţiativă finalizată cu acest prilej la Sibiu, in

zilele festivalului

nu
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de forţă in

lansarea "Reţelei
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"imperativului" de a se bucura, ca într-o
sărbătoare de familie.
Particularitatea acestei ediţii a reprezen
tat-o "invaz1a" teatrului în oraş. Au
înfăptuit-o în ch1p strălucit poveştile
"spuse" pe catalige. în costume car
navaleşti, de Grande Companhia de
Misterios e Novidades din Brazilia, min
unatele explozii africane de sunet ş i
culoare ale companiei "Amlima" d i n
Togo, c u tam-tam-uri, machiaje ş i arabes
curi coregrafice (săvârşite, şi ele, de la
înălţimea "picioroangelor"), sau acele
uriaşe şi viu colorate Păsări de lux, aduse
în festival de Neighbourhood Watch
Stilts International din Anglia.
Dar marele merit al acestui festival, oglin
dit, 24 de ore din 24, de către "Aplauze",
ziarul pe care i I-au consacrat organiza
torii, nu se desluşeşte doar la nivelul
impresiilor, ci şi la acela, pragmatic, al
rezultatelor. 1 n acest sens, merită sublini
ată achiziţionarea u nor spectacole
româneşti (nu numa1 dintre cele prezen
tate în festival, ci şi dintre acelea oferite
pe casete video, la "bursa de spectacole")
de către managerii unor festivaluri inter
naţionale sau directori de teatre din
străinătate, ca şi diversificarea contactelor
dintre oamenii de teatru din ţară şi cei de
dincolo de graniţe. Astfel, se poate spune
că, deşi rămân perfectibile unele puncte
din program, festivalul s1b1an ŞJ-a cucerit o
personalitate distinctă, atât ca acţiune
managerială, cât şi ca act de cultură.
Ion Parhon

care românii sunt printre principalii orga
nJzaton. Redescoperirea valenţelor
teatrale ale spaţiului neconvenţional s-a
consolidat prin reprezentaţia Teatrului
"Bulandra" cu 1 794, tragica experienţă a
Revoluţiei franceze (dar şi memorabila
scenă a procesului, aplaudată frenetic)
aftându-şi o întrupare greu de uitat în
curtea veche a Muzeului de istorie. Şi
spectacolul baroc cu Petru, şi admirabila
exuberanţă a celor doi 'îngeri trişti" d1n
Toujours l'amour. şi mica bijuterie inter
pretativă din Copiii unui Dumnezeu mai
mic, şi tensionatul discurs coregrafie din
Jocul de-a Shakespeare, şi talentul, ener
gia şi hazul contag1os al studenţilor de la
UATC cu Omoară-! pe aproapele tău !
de Mrozek au adus publicul în faţa

�
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celui,

tabloul

armonia

intetioară a celui ce

rămâne impasibil la agit.'lţia lor
sterilă. Ada
şi

avrut, Mihai

Gabliel

Spahiu,

Călin

vesel-ttişti

bufoni ai Lmei pseudo-aşteptări
beckettiene, dau impresia unui
angrenaj excelent pus la punct
(şi

datorită

mişcării

scenice,

!), capa

semnată Mălina Andrei

bil să se energizeze perpetuu ,
laitmotivul
tilizarea

ploii

indicind

terenu l u i

fer

omediei

absurde cu detizoriul cotidian.

C

a preambul la viitoarc-d

le

stagiune

"Filmul"

europeană,

asigură

supravieţu irea.

continuă apoi să se

Naţionalul timişorean a

deruleze doar într-o dimensi

'98 (coor

une sonorâ, un alt attiflciu regi

iniţiat programul Start

Pânza

freatică

atnbiguităţii

e

a

pe

relativizării
cale

să-i

sufoce şi pe m mbrii triunghiu
lui de plieteni radiografiat de

donator: Ionuţ Mihai C01paci)

zoral menit să activeze men1o

Yasmina

de susţinere a tinerilor creatori,

ria afectivă

tablou de un alb imaculat

(!)

spectacol le estivalului turneu

na

bucureştean fiind coproduse cu

conturul gracil al eroinei, însu

atnici,

le

Fundaţia

"Teatrul

fără

Fron

tiere'', Teatrul Maghiar de Stat

"Gc;iky
man

Gergely", Teatrul

Ger

de Stat, Fundaţia pentru o

Imagine Liberâ şi

UNITER Pre

zentate în trei seri consecutive,

a

păstrând

spectatontlui,

reti

încă m ultă vreme

fleţită cu gingaşă fotţ1.

D spre viltuozitate ac.toricească

- dar nu numai - este

în piesa lui Matei Vtşniec

Şi cu
mon

?

,

concurs

de

a trei elemente-tnetaforă: jUina

zorul

devenit

lul, violoncelul şi tabloul.

preluând

Publkat

Mihai Vladin1ir Anton sarcina

Jurnalul

acum

cinci

decenii ,

Annei Frank conti

de a

împrejur.lri,

de

la

şi

de

caracterele

a

după

fl şi instrumentist. Astfel,

aflat în muzică raţiLm<..>a de a

ce

şi-a

ela S"trbu, actriţa ce şi-a dorit şi a

exista se articulează şi mai bme,

reuşit să-i mai depene încă o

denunţând cu sporit efect stu

1959

prilej-pretext

dezvălui

scenografu l

puterea căreia s-a aflat şi Miha

versitme

iscă o aptigJ. dispută între vechi

regi

parabola despre insul

scenică a fost ecranizat:ă în

Un

interpret,

nuă să iradieze o fascinaţie suh

dată pove.<>tea (prima

Artă.

edelcu. Printr-Lm

spe<..tacolele au gravitat în jurul

a

în

orba şi

vio.loncelul ce facem.
tată de Vasile

Reza

piditatea indivizilor invidioşi pe

metoda

decon..o:;tmcţiei,

atre-i

şi

1980). Cu gândul la o colegă
recent dispărută, Liana Ceterchi

face de-a dreptul trartsparenţi

a decupat şi regizat un specta

Au intrat în ace.o:;t joc, condus de

col pe

au·e

l-a vrut o cometTlo

rare a victimdor nevinovate ale
unui
plan

destin absurd. În prim
este

adusă

însăşi, copila de

ingenuitatC'd

13 ani expri

Jnându-şi deopotrivă inocenţa
şi inconştienţa, nevoia de

râs şi

vis, de iubire şi libertate. Aerul

din punc..t de vedere psil1.ologic.
regizoat·ea Ale:xandrJ Gandi în
scenografia

Getei

Medinschi,

actorii Damiat1. Victor Oancea,
Flotin

Ionescu

Szekeres.

Şi

şi
au

Cristian
câştigat

aplauzele publicul ui.
Spectatorii

interesaţi au

putut

să-şi continue meditaţia, respec

ei jua1uş e contracarat de dra

tiv delectarea ludică, p1in lec

matismul in1aginilor ce au reţi

tura volumului de teatm al sai

nut pe peliculă detaliile flziono

itoarei franceze Yasmina Reza,

rnice ale presupuşilor parteneri

publicat recent ele Editura UNI

de claustrare, fixaţi într-o unică

TEXT.

acţiune - curăţatul cartoftlor ce

Irina Coroiu
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sau

în

intimitatea

familială.

Meandrele şi accidentele vieţii
sexuale de la pubertate până la
reserrmare
atenţiei

sunt

celor

în

centrul

care şi-au ales

cocoşul galic ca emblemă cul
turală.

În

bună

tradiţie

franţuzească, toate aceste teme
sunt atinse în treacăt,
ganţă,

cu ele
fără insistenţe greoaie.

Nu este decât tm divertis1nent
dulce-arnărui,

o

piesă

pentru

public şi actori, nu pentru critici.
Gelu Colceag şi-a înţeles per
fect atribuţia, aceea de a lăsa
actorii

să

se

desfaşoare,

ghind doar la echilibrul
blului.

Scena

ve

ansam

sălii Amfiteatru,

L_�����--L-�L-��� bine amenajată de scenogr-afia

1n

A

Bărbati
�

pragul

Iilianei Cenean şi a lui Ştefan
Caragiu,

unei

.

cr1ze

de

.

•

clasic bt.m-gust.
spectacol

nervi

decât

V

îmbătrânite

aceea

împărtăşind

întâlnirea cu "demonul

amiezii " ,

este

un

subiect

elanuri

şi

la

braţul

lor,

ei o istorie de

Cl.l

decepţii,

nevestele

Dinică se stimulează reciproc,
făcându-ne

partenera sa de odinioară din
Rinocerii, şi apoi dând replica
propriei lui fiice. Ne amintim că
a jucat în V:trginia

Woolf cu

Mar·cela

urmă

at

(Gheorghe

ale morţii. Dacă ileana Stana . Tapalagă.

de

existenţă

absolut

alături de

tânăra

cazanieră

sa p1ietenă,

în

numai trei

cu

ani după care a relu
,

imperturbabil

de ele fug ca de nişte spectre

fugit

Rusu,

treizeci de

de involuţie

cu tot, duce o

unnărim cu

Beligan alături de Sanda Toma,

sunt oglinzile vii ale procesului

care-i obsedează,

să-i

sufletul la gt.uă. Îl vedem pe

inepuizabil pentru literatLUă, fie
Dinică),

De obicei, un
mai mult

care are

un singur monstru sacru

ea epică sau dramatică. I...eonce
acasă cu copil

pentru

Aici, Radu Beligan şi Gheorghe

ârsta critică a bărbatului,

care are loc

ideală

în distribuţie se dezechilibrează.

COTLETELE de Bertrand Blier. Traducerea: Radu Beligan • TEATRUL NAŢIONAL "I.L CARA
GIALE" din BUCUREŞTI • Regia şi ilustraţia muzicală: Gelu Colceag • Scenografia: Uliana Cenean,
Ştefan Caragiu • Distribuţia: Radu Beligan (Bătrânul), Gheorghe Dinică (Leonce), Ileana Stana Ionescu
(Benedicte), Sanda Toma (Moartea), Lamia Beligan (Farida), Mihai alin (Aigerianul), luliana Moise
(Agathe), Tudor Cristian Dinu (Xavier).

la

este

acest spectacol de salon, de t.m

rolul

acum

ani alături de Rodica
,

Privindu-1

trăind

Ionescu întruchipează prutene- ; p-arcă într-t.m mereu proaspăt
ra comica-autoritară familiară · azi, încercăm senzaţia ameţi
din scenetele TV, Sanda Toma toare a unei ieşiri din temporal
joacă

căminului improvizat este tul

soţia Bătrânului şi, în acelaşi

burată

sosirea Bătrânului

timp,

(Radu Beligan). Acesta va juca

Mort.

rolul lui Virgiliu faţă de Dinică

Piesa nu

Mihai
Călin se străduiesc cu succes să

Dante, călăuzindu-1 p1in infer

uită să treacă în revistă
majoritatea temelor care agită

secretele

meseriei.

nul care duce de la vârsta a

societatea franceză contempo

Tudor Cristian Dinu

are Lm rol

rană.

de

doua la vârsta a treia. Beauice,

t.m

personaj

medievala

ambiguu,

itate. Cuplul Beligan-Dinică este

Agathe (Iuliana Moise). Liniştea

Madame la

bine secondat de

echipa

de

excelenţi profesionişti, în care
tinerii Iuliana Moise şi
deprindă

de

neobişnuit de greu pentru un

cea urmărită cu devoţiune de

fenomenul irnigrării este core

copil. Bine îndrLunat, reuşeşte

către amândoi bărbaţii , este o

lată cu atracţia faţă de exotismul

să-1 susţină

irnigrantă maghrebiană, Farida

femeii orientale, imortalizat de

gust.

(lamia Beligan), protejată de
un algerian tenebros, jucat cu
accente caricaturale de Mihai
Călin Cei doi bărbaţi resping cu

Delaa·oix în

tablou

Înţeleaptă ca o şansonetă, de o

"Les femmes d'Alger'', care avea

vivacitate lipsită de frivolitate,

.

energie

disperată

recuperatorii

ale

încercările
partenerelor

legitime (les regulteres, uun le
spun

francezii).

Uzate,

Îngrijorarea

faţă

faimosul

cu graţie şi bun

să fie reluat de Picasso într-o nu

piesa este un bun suport pen

mai puţin celebră interpretare.

tru un spectacol annonios şi

Situarea

elegant.

identitară

stânga-dreapta
politic este

a

în

axa

cimpului

sursa inepuizabilă a

dezbaterilor, pe scena publică
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moralităţii. Şi, deodată, la în
momîântarea rnan1ei sale, se

Broderii de

întâlneşte cu Mătuşa Augusta,
personaj de şaptezeci şi cinci de

ani care a sfidat mereu morali

fantezie

,

tatea,

voluntară,

univers "nemărginit", neprevă
zut, riscant şi inedit, într-o lume
plină de contraste şi senzaţii, ca

CĂLĂTORII CU MĂTUŞA MEA, de Graham Greene . Dramatizare de
Giles Havergal •TEATRUL NAŢIONAL din BUCUREŞTI • Data reprezentaţiei:
14 iunie

excentrică,

aventuroasă. Ea îl atrage într-un

1 998 • Versiunea românească, regia şi ilustraţia muzicală: Petre Bokor

• Decorul: Mihai Mădescu • Costumele: Luana Drăgoescu • Distribuţia:

re-i răstoamă valorile stabile. In
clusiv ascendenta, Mătuşa Au
gusta dovedindu-se a fi
sa

Carmen Stănescu (Mătuşa Augusta), Mihai Fotino (Henry); in alte roluri: Cristina
Deleanu, Alexandru Hasnaş, Eusebiu ŞtetM.escu, Carmen Ionescu, Silviu Biriş,
Brânduşa Mircea, Cesonia Postelnicu, Ion Ionuţ Ciocia. Marius Rorea Vizante,
Cristian Creţu.

mama

naturală.

Ca să se an1uze a pus-o în sce

nă şi Petre Bokor, cu broderii
colorate de fantezie şi tandru u
mor, disttibuindu-i în cele două
roluri

pe

principale

Carmen

Stănescu şi Miliai Fotino. Un joc

C

u o operă considerabilă

regizor

din

de-a joaca teatrului, în care ne

şi

Glasgow, care a şi pus-o în

an1uzăm şi noi, bucurându-ne

o

viaţă

bogată

în

la

un

teatru

scenă acolo în 1989. Drama

' tizarea este o relatare a princi

de eleganţa şi fn.unuseţea actri

Grahanl Greene a fost considerat

palului

masculin,

spontană şi impetuoasă, cu ape
de diamant în expresie.Bonom,

experienţe
"ultimul

şi

călătorii,

cronicar

al

personaj

ţei, tânără în spirit şi vitalitate,

conştiinţei şi neliniştii secolului

Heruy Pulling, despre întâlnirea

al XX-lea" (W'illiam Golding).

lui cu Mătuşa Augusta şi itine

fin, inteligent, Miliai Fotino a

Născut în 1904, devine celebru

rariul

descurcat cu discreţie firele cam

cu ecranizarea unui roman al

parcurs

Brighton,

cu

ea

Istanbul,

ptin

Boulogne,

(1943);

Milano, Corrientes, Assuncion,

apoi, altele i-au sporit notori-

într-o manieră epică destul de

său,

"Otient--express"

pe

etatea,

marele

şi micul

amestecate ale

naratorului şi

eroului. Dintr-o disttibuţie de

"arătări", apariţii diverse şi pito
cred, chiar ostentativă : �' notăm siguranţa portreti

fidelă,

ecran: "Agentul secret'', "Omul

uneori (când păstrează amă

zării realizate de Cristina Delea

nostru

nuntele

nu

din

Havana",

"Conîe-

prozei,

gen

"i-am

şi

Eusebiu

Ştefănescu

şi

tu.l e consumat în dialog).

inspiratele sdîiţe
trasate de tinetii Marius Florea

tinelor şi moravurilor de pe

Heruy, fost funqionar de ban

Vizante,

diferite meridiane, inspirat în

că, pensionat la cincizeci şi ceva

Cristian Creţu, Ion Ionuţ Ciocia.

stimularea fiqiunii cu date reali-

de ani a trăit liniştit într-un uni

ste şi umor,

vers

dianţii",

Povestitor

ingenios

înzestrat,

observator

al des-

Grahanl Greene

spus", "am întrebat-o", deşi fap

menţionăm

roase, nuvele, � L_�����������L__L_L

cu

de călătorii, autobiografice şi
studii,

eseuri,

cronici literare şi de film . În

1953 debutează şi ca autor dra

matic cu comedia Crunera de

zi, apoi, parcă prinzând gustul,
în acelaşi gen Sera,
Amantul complezent, Cio
plind o statuie, Întoarcerea
lui A.J. Raftles.
Publicată în 1969, "Călătorii cu
scrie

mătuşa mea"

•e

singura carte

pe

care an1 scris-o ca să mă anlUZ>•,
spune

autorul;

•illîî

scriindu-1 (romanul
mult

râsul

-

decât

Constantin Paraschivescu

încercat,

nn), mai
umbra...

Posibil, noi nu l-an1 citit; avem
însă imaginea dramatizării reali
zate de Giles Havergal, actor şi
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copii,

Postelnicu,

,

rnărginit, supus rigorilor :

�:=�lepe n��� \ C ă l ă t o r i i

pentru

Cesonia

�

cronjca

deauna productiv (şi justificat)
ca

realizare
de

Pericle

sceruca

(vezi

Shakespeare

Teatrul Odeon).

Aici,

la

la Iaşi,

regizorul a lucrat cu toată trupa
şi nu se mai sirnte acea stânjeni
toare cliferentă de profesiona
lism între actorii în vârstă şi cei

TEIBELE ŞI DEMONUL El de Isaac Bashevis Singer şi Eve Friedman. Traducerea: Centrul Internaţional
de limbi moderne - laşi
TEATRUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" din IAŞI Data reprezen
taţiei: 1 5 mai 1 998 Regia: Alexander Hausvater • Decorul: Guido Tondino (Canada) şi Axenti Marfa
Costumele: Rodica Arghir Distribuţia: Doina Deleanu (Teibele), Adi Carauleanu (Aichonon), Anne
Marie Chertic (Genendel), Teodor Corban (Menasha), Sergiu Tudose (Rabinul), Petronela Grigorescu,
Antonela Comici, Vrtalie Bichir, Constantin Puşcaşu, Radu Ghilaş, Doru Aftanasiu (Discipolii Rabinului).
•

foarte tineri ai teatrului. În roluri

•

de

•

•

mai

mică sau mai mare

întindere,

•

ei şi-au asumat cu

credintă conditia de participanti
activi la estetica spectacolului, la

crearea picturalitătii tablourilor

magică a teatrului. Cu atât mai

sale vivante, alternând jubilatia

justificată, această prevenitoare

frustă a sărbătorilor ritualice cu

subliniere a nevoii noastre de

eclatanţa

initiere, cu cât ni se va oferi şan

aspirând la darviziune. Cu toate

proiectiilor

onirice

sa de a întrezări un alt univers,

lungimile şi decalajele de ritm

l-m sistem de gândire diferit de

din ultima sa parte, evidente la

al nostru, sistem ce se poate

premieră,

descifra în vechile poveşti şi pil

câtuşi de putin unul oarecare şi

de iudaice, în Talmud şi în cărti

nu merită a fi expediat în câteva

le

preafru

rânduri. El are propria lui stare

moasa şi plina de întelepciune

de spirit şi o cadentă interioară

Cabalei.

Desigur,

spectacolul

nu

e

poveste a lui Teibele şi a demo

aproapiată de baladescul cin

nului ei, vizând depăşirea limi

tecului bătrânesc de la noi şi de

telor fiintei
nul iubirii,

umane prin abando
dar şi prin activarea

puterilor spirituale ale acestei

aiurea,

accentele

înviorând

sau

regizorale

învolburând

o

curgere de poveste mereu plină

fiinte , puteri capabile să-şi asu

de tâlc. ·"Cadrul" acesteia, con

me o nouă identitate, poate să

ceput

ne t"ămână străină, dacă suntem

Tondino şi realizat de Axenti

deja condamnati la cantonarea
în propriile noastre limite (fie
ele şi de perceptie a specta

de

canadianul

Marfa, îi asigură fluenta nece
sară,

costumele

semnate

colului teatral), conferindu-ne o

culoare

sugestive.

special,

bine

care duce automat la respin

marchează

gerea

registru în altul,

la

refuzul

de

Rodica Arghir aducind pete de

confortabilă suficientă. Ea e cea
alteritătii,

Guido

Un

ederaj

la

punct,

pus

trecerile

dintr-un

fără a afecta

oricărui efort de întelegere, nu

cursivitatea

numai a celuilalt, ci şi a propriei

dată

"poveştii".

fiinţe.

uneori se insistă prea mult pe

imaginile

sunt

Nu

o

şocante,

ceea ce putea fi doar sugerat,
există şi unele tratări mai putin
izbutite în registrul măştilor,
ansamblul

C

a

şi

în

montări

cazul
ale

are

altor

Fără să se suprapună perfect în

coerentă,

sale,

(şi ca) spectacol, terna piesei,

mându-se prin sporirea înţele

Alexander Hausvater nu

cu

meşteşugitele-i

ne îngăduie să pătrundem în

(vezi

relatia

sala de spectacol

Rabinului

cu

de

variatiuni

alter-ego

ucenicul

a

său,

fiecare

dar

permanent
scenă

legiti

surilor pe care le aduce.
Detinând
Sergiu

rolul

Tudose

Rabinului,
ştie

sa-şt

fără a ne invi
ta - şi a ne obliga chiar
să ne
pregătim, măcar ca stare de
spirit, pentru această trecere
într-o altă lume. Aşa cum actorii
se pregătesc în foaier, la vedere,

în

limitelor expresiv

aerul, pentru a-1 face protegui

pentru ceea ce va

va tre

itătii teatrale, pentru a se ajunge

tor şi benefic discipoillor săi. O

-

unna ,

Alchonon), s-a întâlnit de astă

adjudece partea leului şi să ne

dat;ă fericit cu motivul funda

ofere

mental

al artei poetice a lui

de bijutier, gesturile sale, uneori

Alexander Hausvater, constând

abia schiţate, mângâind parcă

fortarea

o

creatie lucrată cu fmeţe

bui să parcurgem şi noi un cori

în teritorii nebănuite ale comu

savantă ştiintă a sernitonului, a

dor, cu o evidentă semnificatie

niunii şi iluminării. Un demers

privirii care se vede oglindită în

initiatică,

fără îndoială util ca experientă
artistică, chiar dacă nu întot-

poate fi mai profund sau mai

apoi

J:J

pentru

împreună
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celălalt,

a

murmurului

care

tulburător

decât

orice

strigăt

cel care devine

dau măsura acestui mare actor.

Hurmiţa,

Teibele, femeia prin excelenţă,
care are nevoie să-şi dăruiască

consecinţe,

de dragul pământencei Teibele,

îi prilejuieşte lui

o

e

întruchipată cu aplomb şi forţă
lăuntrică

de

Doina

astfel

limitele pământene (impuse şi

hărăzit, şi e şi în stare s-o facă
de

demonul

de cunoaşterea cărţilor Cabalei)

întreaga fiinţă celui ce i se pare
indiferent

şi

depăşindu-şi

Deleanu,

minuţioasă

Adi Carauleanu
compoziţie

în

du-ne înţelegerea acestui per

Nu e t.m rol cu care să te întâl

convingătoare în Genendel, iar

sională, Anne Marie Chertic e

neşti la tot pasul. El presupt.me

Teodor Corban nu rămâne nici

maturitate

struit cu o remarcabilă adecvare

artistică,

pe

el dator rolului Menasha, con

care

la datele personajului. Întregul

grup al discipollior Rabinului e

Alchonon, asistentul Rabinului,

T

eoretic, un Don Juan în
repertoriul Teatrului Na

ce jucăm, ci cum jucăm. Altfel

imbatabil pe hârtie şi execrabil

pe scenă, în special operele cla

sice riscind să devină de nere
cunoscut şi de nesuportat în

pseudoviziuni

regizorale

ce

amestecă totul, cu frenezia în

cântată de sine a producătoru

lui de kitsch. Trăgând probabil

cu ochiul prin grădina altora,

care n-au ezitat, de pildă, să

îmbine creaţia lui Euripide şi

lume

furibund

şi cere drepturile mai presus de"' . .'

nanţă simpatetică ne rămâne,

îngândurându-ne în legătură cu

tot ceea ce continuă să ne se

pare, dar nu merită să ne dez
bine. S-ar putea spune, deci, că

spectacolul, montat nu întâm
plător la Iaşi, nu e deloc departe de a-şi fi atins ţinta.

Victor Parhon

Podul

·

răspundă în teatru nu este atât
spus, repertoriul poate să fie

într-o

Program de bar la

ţional din Iaşi nu poate fi

decât binevenit. Practic, însă , întrebarea la care trebuie să se

iubire

orice dogmă, o anumită rezo

cu precizie şi forţă dramatică.

Doina Deleanu îl trece cu brio.

toate tâlcurile acestei poveşti de

nerecunoscut, fiind jucată şi ea

Într-o evidentă creştere profe

un foarte exigent examen de

Chiar dacă nu vom fi înţeles

dezlănţuită împotriva vieţii, c�.-

sonaj dificil, dar esenţial în sis

temul de valori adus în discuţie.

dind că a avut ce învăţa la

"şcoala" lui Hausvater.

prima ipostază, cea de a doua,

în care actorul devine practic de

actriţa înţelegând şi impunân

omogen şi funcţionează cu si

guranţă şi promptitudine, dove

DON JUAN, variantă scenică de Irina Popescu Boieru după Don Juan de Moliere (traducerea: Al.
Kiriţescu) şi Seducătorul din Sevilla de Tirso de Molina (traducerea: Aurel Covaci) •TEATRUL
NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" din IAŞI • Data reprezentaţiei: 28 iunie 1 998 • Regia: Irina Popescu
Boieru • Scenografia: Rodica Arghir • Muzica: George Vanvu • Distribuţia: Emil Coşeru (Don juan), Adrian
Plkiuraru (Sganarel), Mihaela Arsenescu-Wemer (Dona Elvira), Monia Pricopi (Charlotte), Daniel Busuioc
(Pierrot), Puşa Dalie (Mathurine), Liviu Manoliu (Don Carlos), aulin Tudor Manea (Dimanche), Oana
Sandu (Femeia în roşu), Gabriela Crişu (Gusman), Livia Iorga, Andreea Crişan (Recitatoarele) ş.a.

1 Doo
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1 ..
LJ..._�"'�-t...._ a L-'

_
_

voieşti; sunt apoi noiane de

care
g

a

�

fu m �lt

cu

z 1 t a t e
numeroasa figuraţie a acestei
e

n

e

r

o

hfujoneli stupide, cu râncedă

montări) , pentru cum nu tre

a Phaedrei, regizoarea Irina

(poate

?) numere

vrea să mai aibă, cât de cât, nu

îndreptăţită să opună piesele lui

şcolare, ce s-ar vrea, cine ştie ?,

stil. A analiza "creaţiile" actori

Seneca pentru a da o nouă ver

siune, modernă şi esenţializată

Popescu Boieru se simte şi ea
Moliere

şi Tirso de

Molina,

devenite în spectacol nici mai

mult, nici mai puţin decât "le

glazură sexy; nu lipsesc nici
"parodice"

coregrafice, cu fustiţe de serbări
cu parfum de Louvre pe vre

mea Regelui-Soare. E un tal

meş-balmeş de nedescris, din

gendă" şi "realitate".

care nu se mai poate pricepe

perizant pentru ambele opere,

cu un război erotic (ce se sub

Reducţionismul e silnic şi pau

din care rămân doar fragmente

aproape nimic, totul culminând

ya:los),

stituie confruntării dintre Don

buie să arate Lm spectacdi, dacă

o unitate, ci măcar o idee de
ceşti într-o astfel de ''versiune"

regizorală ar fi o jignire pe care

actorii n-o merită, fie că e vorba
de Emil Coşeru (Don Juan) sau

de Mihaela Arsenescu-Wemer
(Dona Elvira) ori de oricare
altul dintre ei.

dezlânate şi replici care cu greu

Juan şi Don

sin1ularea

Un singur luau poate fi totuşi

zoarea contrazicându-le adesea

lui Don Juan şi băieţeii lui Don

că Adrian Păduraru (Sganarel)

gram de bar în Podul lloaiei.

profesională şi are d1iar vârsta
la care l-ar putea juca pe Don

se mai leagă între ele,
cu

năstruşnicii

de

regi

grădiniţă,

acceptabile doar în programele

art school pentru copiii orfani

sau handicapaţi. Sunt şi numere

de

circ,

o

Femeie

în

roşu,

agăţată la pod, bălăngănindu-se

nu tocmai graţios prin scenă, ca

simbol subtil al pierzaniei dia-

actului sexual de către fetiţele

Carlos fiind demnă de un pro

Filmată în întregime, "varianta
scenică"

a

Irinei

Popescu

Boieru poate fi însă utilă ca
material didactic la clasele de

regie (ca şi la cele de actorie ale

reţinut din spectacol şi anume
se află într-o foarte bună formă

Juan - desigur, într-o regie mai
puţin

"elaborată",

coerentă.

dar măcar
V.P.

Universităţii de Arte din Iaşi,
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aparent integraţi fată de lumea
paralelă,
a
celor excluşi.
Theodor Ctistian Popescu, regi
zor care şi-a asumat în mod
declarat un program de valorifi
care a textului de teatru con
temporan, de la noi şi de
aiw-ea, citeşte piesa de debut a
Andreei Vălean într-o cheie
deloc pitorească, accentuând
cu mare fineţe dar şi cu forţă
rupturile tragice din fiecare
erou: spectacolul său are un
ritm copleşitor şi o autenticitate
- aproape carnală, aş zice care nu lasă nici o şansă diva
gaţiei.
Spaţiul propus de Marius
Alexandru Dumitrescu pentru
"sala de studiu" a casei de
'----t---1----..--.�l-llr-.-...--.-J.-.---::;;::--.--=--'--=-'--="'---''- corecţie este desenat cu o simplitate şi o exactitate milime
testarea unui eşat'ltion de încar trice; cu singmul amendament
ceraţi. Jocul ei intelecu.t al, la adresa realismului strict că
mânat de cele mai bune intenţii doi dintre pereţii can'lerei, fată
dar şi de mica vat'litate a omu în faţă, sunt reprezentati de
lui de ştiinţă eat·e vrea "să public, acesta fiind integrat ast
lumineze" pe cei slabi şi fel atmosferei şi obligat să ia
păcătoşi se transformă repede contact aproape tactil cu per
EU CÂND VREAU SĂ FLUIER, FLUIER de Andreea
Â
în
coşmar, căci unul dintre tineri sonajele şi situaţia. Rigoarea
Vălean • TEATRUL NAŢIONAL din T RGU-MUREŞ
îl
ia
ostatic pe gardian şi, ca-n severă a acestui spaţiu este însă
• Data reprezentaţiei: 6 iunie 1 998 Regia: Theodor
filme,
grupul plănuieşte o concurată de o instantă înaltă,
Cristian Popescu Scenografia: Marius Alexandru
"exterioară" dar şi "interioară":
evadare
"a l'americaine", cu
Dumitrescu • Muzica şi interpretarea: Ada Milea • Cu:
pe
o schelărie uşoară, o fată cu
bat'li
de
răscmnpărare
şi
eli
Sorin Leoveanu, Dan Rădulescu, Gabriel Dumitraş, Delia
copter,
în
vreun
tărâm
mirific
o
chitară
va comenta live, mai
Martin, Mirel Ovidiu Rusu, Ion Rscuteanu.
de peste mări şi oceane. Visul ales în deschidere şi la ftnal,
n fel de polimorfiSm adolescent, încărcat de ranchiu desfăşm"area acţiLll'lii, cu un soi
bolnav de relativitate ne, clişee şi imbolduri pătin'laş de balade ce atnintesc vag de
pare să caracterizeze naive, ce dezvăluie caracterele Dylan, cântece disperat-ironice,
esteticile teatrale prizate de şi pune bine în contrast sor de o excepţională poezie (Ada
publicurile europene şi, cu didul greu de imaginat al Milea).
toate acestea, muşcătura din "corecţionalului", se destrarnă Spectacolul este, însă, în primul
felia de viată a devenit din nou brusc, în climax, atât gardianul rând unul de actori, şi în asta se
mult prea frecventă şi se bucm'ă cât şi deţinuţii lăsându-se ucişi - ascunde, de altfel, şi calitatea
de prea mare succes ca să nu fără să ştie - de foamea care îi regizorului-pedagog Theodor
traducă de fapt un nou val de macină:
hrana trin'lisă de Cristian Popescu. Jucat de SU.I
adecvare a vieţii teatrului la comandant, în aşteptarea "eli denţii (azi, absolvenţii) târgu
viaţa vieţii.
copterului",
se
dovedeşte mureşeni, el e şi o carte de
E şi una dintre primele con otrăvită.
vizită de zile mari pentru trei
cluzii ale DRAMAFESf-ului din Piesa e scurtă, plină de tensi dintre ei, Sorin Leoveanu, Dan
această primăvară, al cămi fruct une, cu personaje faatte vii, Rădulescu şi Gabriel Dumitraş
privilegiat este o piesă saisă de nemaipunând la socoteală că Qupânul, Nepotul şi Ursul,
o tânără absolventă de sociolo atinge dureros chestiuni sttin eşat'ltionul de trei îneat·ceraţi
gie, Andreea Vălean, actual gente ale actualităţii de la noi, ales de studenta la sociologie,
mente studentă iarăşi, dar la dar nu numai: infracţionalitatea foarte corect dar poate prea
Regie. . . Eu când vreau să juvenilă, regimul de detenţie demonstrativ întruchipată de
fiuier, fiuier pare a transcrie un
inuman, corupţia, violenţa şi, Delia Martin). Este imposibil de
soi de experientă personală: o nu în ultimul rând, rnirajul stabilit o ierarhie a calităţilor
studentă la sociologie obţine "depărtărilot�', al emigrării ca actoriceşti dezvăluite de tinerii
aprobările pentn.1 un set de soluţie de salvat·e. Tema sa cen aflaţi la debut, atât de am'lonios
expetimente într-o şcoală de trală rămâne însă o anumită construite şi de dăruit asumate
corecţie şi pw-cede enu.mast la orbire morală a lw-nii celor le sunt propunerile. Frenetic,

pe-o

V
I
a
felie d

cer
•

•

U

�
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monomaniac,

dur,

fragil

Ion

şi

reînvie

Lm gen de actor (dar şi

de

însuşirile

lui şi cinematografiei furioşilor;

pozitie

în

contiflut,

ce

Dan

Rădulescu

roase . Piesa şi spectacolul par

pune

să semnaleze o schiinbare de

valoare

de

direCtie ce corespunde, de fapt,

mare

în

actor

de

com

dar şi un lirism de finete,
lăuntric.

Bine

dese

unei

schiinbări

dar

şi

de

de mentalitate

generatie,

în

ce

pliveşte atât artistul cât şi spec

creionează cu mare rafmament

nată, cu aplomb, viclenie şi cu

tatorul de teatru : splendoarea

o

un soi de fragilitate cazonă e

luxuriantă a eseurilor regizorale

neaoşă, de poezie a mahalalei,

aparitia

pe teme dasice şi

amestecată

pretarea lui Mirel Ovidiu Rusu.

tipologie

mai

cu

o

degrabă
moralitate

gardianului

în

inter

viată", dată

încă din scriitură, rolul năpăstu

la

cu

itului

foarte în serios, fiind

Foarte

spectaculos
cioban

ca

ofertă

serni-alienat

(coborit parcă din familia lui

Tâ.rgu-Mu.reş

decât o smnă

trebuie

luat

��----�curo�nui�c�aL-

In căutarea

gratii, a unei închisoii.

mult

mai

.

M i runa Runcan

]eno

a b a.r e t u 1 u 1

a

fost

foarte

târziu

Lm autor de

reCLmoscut drept

pierdut

c

afară pe uşă, intră

pe fereastră; fie ea şi pe aceea,

debuturi valo-

de

"universa

liste" intră în dedin, iar "felia de

Condensat şi tulburător, Eu
când vreau să fluier, fluier de

timidă şi o forţă necontrolată.

�

a-şi

Lm soi de personaj) tipic teatru
timp

lui

şansă

din Năpasta) îi dă

Gabriel Dumitraş o

bufon, Sorin Leoveanu pare să

valoare. Datoiită scenatiului ce
stă la baza spectacolului târgu
mu.reşean, tinerii - şi nu numai
- pot descoperi o altă latură a
sa, cea de fin observator al vietii

/A\ s t ă n o a p t e
alistocratiei, şi talentul lui de a
Iidiculiza snobismul protipen

ASTĂ-NOAPTE (Ezen egy ejszaka), scenariu de Nagy lstvăn după Rejt� Jen� •
TEATRUL NAŢIONAL din TÂRGU-MUREŞ, Compania "Tompa Mild6s" •
Data reprezentaţiei: 6 februarie 1 998 Regia: Nagy lstvăn Decorul şi cos
tumele: Szab6 Annamăria • Coregrafia: Timăr Tamăs Acompaniament la pian:
Sărosi Peter 1 n distribuţie: Ferenczy lstvăn, Mende Gaby, M6zes Erzsebet.
Viola Gâbor, Magyari Gergely, Mres GOnther Attila, Bocskor Sall6 L6rănt, Tatai
Săndor, Kâtay lstvăn, Fodor Piroska, Kovăcs Agnes-Anna, Simon Andrea, Sug6
Erzsebet, Ab6di Ferenc, Osvăth Jen�. Ab6di J6zsef, Szăsz Mia.
•

dadei budapestane. Scenaiiul e

q adaptare a romanului omo
nim al autorului, cu inse$ de

•

scenete şi schite umoiistice. Un

•

mărunt funCtionar budapestan

•

scrie,

în

momentele

inspiratie,

scenete

sale

de

vesele,

pe

care, într-Lm târziu, le oferă unei

trupe de cabaret. Intrăm astfel

N

u-i

deloc

astăzi

uşor să faci

spectacole

de

cabaret, în sensul strict al

cuvântului,

şi

îndeosebi

de

decât

spectacole

de

varietăti,

rilor.

Lmeori de un gust îndoielnic.
Trupa

"Tompa

Nationalului

din

Mikl6s"

în lumea atât de pestrită a acto

a

Târgu-Mureş a

Publicul ce umple

până la

refuz

teatrul (ehei, de mult n-a

mai
mare a Nationalului
lume !) poate savura un

cabaret politic. Teatrul maghiar

ieşit în fata publicului cu Lm

văzut sala

are o traditie solidă în matelie,

spectacol "de cabaret" realizat

atâta

după ptimul război mondi

de actorul Nagy Istvâ.n pe un

spectacol distractiv de aproape

al se observă o ruptură, poate

scenaliu

după

trei ore şi jmnătate, irnpropliu

iremediabilă:

operele umolistice ale lui Rejto

numit cabaret. El are şi câteva

dar

trupele

maghiare

Slovacia

îndepărtează

sciis

România, . ]eno. Acesta a fost unul

din

Vojvodina,

teatrale

propriu,

de

etc.

se

genul

cei

mai

Ungalia;

populari

dintre
autoli din

romanele

sale

de

neajunsuri:
satirice,

îi

lipsesc cupletele

sunt

momente

prea

muzicale

şi

putine
nu

se

aventuri, sclise sub pseudoni

conditii politico-sociale. Scopul

mul P. Howard, făceau şi fac şi

dansează decât la prolog şi epi
log.

principal al acestor trupe era (şi

astăzi deliciul a

viu",

este

Personajele sunt inateloti, gang

cabaretistic, şi

în

din cauza noilor

continuare)

ocrotirea

mii

de cititori.

În schimb, se cântă "pe
cu

acompaniament

de

pian, prestatia la acest capitol

limbii materne şi a culturii pro

steti, docheii, mercenari, "fete

ftind acceptabilă.

prii, cabaretul fiind astfel lăsat

vesele",

în

Actorii sunt, în majolitate, exce

pe

soldati

ce

trăiesc

lumea mizeră a porturilor; ele

lenti. Exceptional este Ferenczy

montau aşa-zise spectacole de

participă

Istvâ.n

cabaret, de obicei în preajma

trăiesc aventuri Lmeoli incredi

"Szentgyorgyi Istvâ.n"), în rolul

Revelionului; ele aveau succes

bile, pline de umor. Catalogat

unui bătrân cabotin

la public, însă nu erau de fapt

drept un scriitor minot� Rejto

de

ultimul

·

plan.

Rareoii

se

la

expeditii în Africa şi
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Qaureat

provincie.

al

premiului

din teatrul

Mende

Gaby

culege aplauze furtunoase la
scenă deschisă; pofta de joc şi
profesionalismul său ar trebui
să fie o lecţie pentru mulţi tineri
actori. Magyari Gergely revine
pe scenă spre bucuria spectato
rilor mai vârstnici; hazul şi
farmecul lui au rămas intacte.
M6zes Erzsebet se lansează în
comedie cu multă seriozitate şi
rigoare,
Tatai
Sandor are
evoluţii variate, atent lua-ate, iar
Fodor
Pi.roska
marchează
câteva apariţii exacte. Separat
trebuie amintiţi actorii nou
angajaţi ai companiei, absol
venţi de anul trecut: Beres

�'C

G\.inther Attila (prezentatorul)
îşi pierde greutatea în potopul
de umor de bună calitate al scri
itorului, textele sale de legătură,
create de scenarist, par fade,
prestaţia lui devenind la rându
i neinteresantă; Bocskor L6rânt
are un dezvoltat simţ al umoru
lui, însă îi stă deasupra capului
sabia manierizării; Kătay Istvâ.n
se rezumă
la
personajele
asemănătoare studiate în insti
tut; Simon Andrea e când
femeie uşoară, când ingenuă
credibilă. Kovacs Ăgnes-Anna
şi Viola Gâbor ne rezervă cele
mai mari surprize, excelând în

roh..ui variate; cu multă muncă,
au în perspectivă cariere
străludte. Decorurile a-eate de
Szab6 .Anna.rruiria, în condiţiile
de paupertate existente, sunt
corecte, însă uşor prăfuite; cos
tumele sunt uneori ingenioase.
Coregrafia se prezintă abia
schiţată şi insuficientă cantitativ.
Dacă nwni.m cabaret specta
colul
al
umoristic
târgumureşenilor, atunci putem
afirma că, neîndoielnic, orice
început este greu. Încet-încet
poate vor ajunge şi la cabaretul
veritabil
Stracu l a Attila

cronica

a d. e v ă r u 1 u i
frumusetii

Fru musetea
SI
•

.)

adevărul

FLUTURI, FLUTURI.. de Aldo Nicolaj
FACULTATEA DE UTERE din CLUJ,
Departamentul Teatru, TEATRUL NAŢIONAL din CLUJ Data reprezentaţiei:
7 iunie 1 998 Regia: Horaţiu-loan Apan Scenografia: alin Anton Muzica:
Ana Marius-Apan Distribuţia: Melania Ursu (Edda), Mirela Dragu (Foca),
Marian Miron (Elia).
.

•

•

•

•

•

Fl ut u ri

fl u t u r i

ldo Nicolaj aduce în
prim-plan figura unei
doamne în vârstă ce şi-a
creat un trecut - un album de
amintiri închipuite. Fuga ei de
realitatea cotidiană are explicaţii
multiple: o rană pe plan afectiv,
undeva, cindva, predispoziţia
spre singurătate, neputinţa de a
c01nunica cu semenii , frustrări
produse de insufi.cienţa vieţii
sexuale, obsesia îmbătrânirii şi,
implicit, frica de moarte.
Personajul ptincipal, Edda, intră
în scenă cu un imens bagaj sen
timental şi psihic. Angajarea
unei servitoare vine să între
rupă cursul zilelor petrecute în
deplină singmătate; numai că
aceasta, Foca, parcurge o traiec
torie paralelă şi, ded, comuni
carea dintre ele nu va avea loc.
Singura fiinţă cu care Edda intră

A

�

28

ll

•

1

1

1

în relaţie directă va fi personajul
masculin
al
piesei,
Elio.
Intersectarea celor două exis
tente pat-alele se petrece la
infinit, la capătul vieţii: Edda
moat-e, iar Elio şi Foca se unesc
în dragoste, al cărei rezultat va
fi o altă viaţă de om, o altă,
posibilă, pat-alelă.
Absolventul clasei de regie a
regretatei Olimpia Arghir de la
Facultatea de Litere din Cluj,
Horaţiu-Ioan Apan, şi-a dat
eXatnentu.l de diplomă cu acest
spectacol pe scena Naţionalului
din Cluj. Intenţia lui - reuşită 
a fost să monteze Lm spectacol
în care să primeze actorul, un
spectacol adevărat, omenesc.
Rar atn avut ocazia să văd, în
cazul unui absolvent plin de
idei,
capabil
să
răstoarne
lumea , un asemenea spectacol

https://biblioteca-digitala.ro

esenţializat, clar, curat, nesofisti
cat. În sprijinul regizorului au
venit talentul şi pofta de joc ale
acttiţei Melania Ursu, care îşi
construieşte minuţios persona
jul, având însă în permanenţă
grijă să nu-şi eclipseze partene
tii de joc. Eddei îi conferă afa
bilitate, dar şi severitatea nece
sară supravieţui.tii într-o lume
necruţătoare, dură, care "are
chef să se măcelărească".
Melania Ursu joacă într-Lm re
gistru bogat, sondând excelent
subconştientul personajului. Se
poate spune că F.lutu.ti. flu
turi... este un redtal Melania
Ursu.
Rolurile secundare sunt inter
pretate de Mirela Dragu, o Foca
frământată
de
complexul
Cenuşăresei, necomunicativă la
început, cu o oarecare pornire
ucigaşă împotriva Eddei, mai
târziu. Marian Miron, de la
Teatrul de Stat din Turda, are
mare
de
două
scene
încărcătură psihică, în care se
descmcă relativ bine.
S .A.

h.:�

cronica

pădure

R

Emil

neputinţă de rupt. Poate de a
treaga construcţie. Poate prea
plinul intetior al actorului să fi
refuzat eroului aşezarea într-un
spaţiu şi în coordonate bine de

fiecare încrengătură,

Mandric

recunoscut

pentru

fost, toate, învăluite în

ceea surdina cobontă peste în

finite. Adesea se crea in1.presia

PĂDUREA de AN. Ostrovski. Traducerea: Victoria şi Profira Sadoveanu
•TEATRUL TINERETULUI din PIATRA N EAMŢ • Data reprezentaţiei: 1 9
decembrie 1 997 • Regia ş i adaptarea scenicli:IEmil Mandrid • Scenografia: am.
Adina Panaitescu •Asistent regie: Cornel Nicoară. • Coloana sonorll: Vasile
Manta • Distribuţia: Adria Pamfil Almlijan (Gurmîjskaia). Ugia Stan (Axiuşa),
Dan C Grigoraş (Vosmibratov), Gabriel Duţu (Piotr), Ionuţ Cucoară.
(Bulanov), Cornel Nicoară. (Nesciastlivţev), Tudor nblkaru (Sciastlivţev),
Florin Mircea jr. (Karp) . Lucreţia Mandric (Ulita).
egizorul

mai

aburul dens al unei tăceri cu

Ultima

era

Adria Parnfil Almăjan.

părtare Au

că personajele există doar în re
laţie cu partenerii. Păreau să-şi
interzică accesul la o viaţă pro
prie, la individualitate. Desigur,
nu întotdeauna. Chiar cu ex
cepţii notabile, unde stăpânirea
de sine şi-a spus hotălltor cu
vântul. Ea vine dintr-o îndelun

s-a dez

gată experienţă în cazul Adriei

voltat în rărnurişul împletit al

Parnfil Almăjan, care modelea

a

situaţiilor, s-a adunat în coralele

ză în amănunt chipul bătrânei

apropia generaţiile, de a forma

de frunze ale fiecărui personaj.

egoiste, meschine şi făţarnice.

echipe. Avea deopotrivă înţe

Şi nu avea să fie o feerie, ci un

Tudor Tăbăcaru găseşte pe!TI1a

codru

nent echilibrul just între zânl.bet

acel

har

rarisim

de

lepciunea maturităţii şi tinereţea

·

adânc,

străbătut

de

râs, dar şi năpădit de

spiritului. Şi o incomensurabilă

hohote de

înţelegere pentru actor. Or asta

putregaiul

înseamnă

ascunse în sufletul otnenesc.

şi

uscac1Unea

şi

lacrimă.

Florin Mircea jr. devi

ne cu adevărat

a

Katp, contrern
trans
fonnările operate de ll"lachiaj, ci

gând adevărat de teatm, acea i

ici după ce regizorul a trecut

şi prin puterea proprie de a cu

nefabilă ştiinţă de a concepe

dincolo ? Greu de decelat în e

prinde în gesturi mărunte, în a

spectacole punându-se în sluj

cuatia complicată de emoţii ca

titudine, în energia degajată u

ba actorului şi, implicit, a pu

re a

niversul altei vfu-ste. Restul inter

blicului.

o încărcătură aparte.

Nici ultima lui creaţie nu vrea să

normale ale primei reprezenta

rateţe şi căutări. Călăuza însă nu

arate altceva. Fără a pierde din

tii nu au ocolit pe nimeni.

În

mai este. S-a cufundat pentru

vedere Pădurea lui Ostrovski,

plus, le-au potenţat pe cele ale

totdeauna

regizorul a căutat copacii. Ni

unor debuturi - Ligia Stan, Dan

pădurii/grădinii

mic obstinat însă. Nu a pornit

C. Gtigoraş - sau ale revenirii

verde.

dăruire.

cunoaştere,
Mai

iubire,

înseamnă

încă

de la ideea de a descoperi că

răti

nepa rcurse

încă.

Câte dintre acestea au

marcat

rămas

ploi credibil

premiera. Era acolo

pe scenă după ani

Emoţiile

pretărilor

lt..mgi de de-

Dimpotrivă. A respec
tat întocmai traseul in
dicat

de

ast.mut,

autor.

Şi-a

simplu,

de călăuză,

dar

al

A

rolul

a păşit

într-un titm ce era doar
său.

evitat

ocolurile gratuite, pen
tru că nu unnărea sen
zaţionalul

cu

orice

chip. Scopul său a fost
să facă pe oricine să se

drum;

lase pt..utat de
luminişuri şi

umbrare

să se succeaclă uşor;
arbori

falnici

încolţite

şi

lăstare

abia
să

marcheze

deopotrivă

itinerariul;

trecerile să

fie

fireşti ,

pasutile,

iar

po

consistente.

Pădurea s-a alcătuit cu

https://biblioteca-digitala.ro

nu doar prin

oscilează între acu

în

frunzişul
de-a

pururi

Eugen ia Anca Rotescu

strică
dreg

Două bătăi

patru debuturi

. . .

UŞA 1 NCHISĂ de J. Graham Reid. Traducerea: Marian Popescu • TEATRUL
TINERETULUI din PIATRA NEAMŢ • Data reprezentaţiei: ll mai 1 998 • Regia:
Vlad Massaci • Scenografia: Oana Botez • Distribuţia: Bogdan Talaşman (V1ctor
Donnelly), Ioana Flora (Doreen Donnelly), Lucreţia Mandric (Doamna
Courtney), Ovidiu Crişan Qohn "Siabber" McCoy), Cornel Nicoară (Domnul
Patterson), Adria Almăjan Pamfil (Doamna McCoy), Dan C Grigoraş (Gunner),
Victor Giurescu (Soapy). Dan Burghelea (Spud).

"Bulandra" sau Uşa închisă de
la Teatrul Tineretului din Piatra
Nean'lţ, dar

se

pare că acesta

din urmă, cel mai recent dintre
spectacolele lui, este examenul
de

diplomă;

adică,

actul

de

naştere ca regizor. "Producerea"
listei de mai sus nu este atât de
inutilă pe cât

s-ar

crede. Făcând

adtmarea, linia decisă a acestei
"lucrări de control" nu constitu
ie o Slllpriză, ci doar o plăcută
constatare.

Sau,

poate, confir

marea unor calităţi întrezărite în
montările

acum

anterioare

şi

care

unt puse în pagină cu

mai multă coerenţă. Ne gândim

D

e câţiva ani încoace tot

Nu ştim dacă la "poziţia debut''

asistăm

cu

încredere

în

interes

şi

a C.V.-ului său va figura Lecţia

viitor

la

(transferat) la "Bulandra", Trei
femei înalte de la Comedie,
Trandafirii roşii tot de la

debutul pe o scenă profesioni

stă al regizorului Vlad Massaci .

�
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la ochiul precis în decuparea
ideilor şi mâna sigură în articu
larea lor scenică, la un simţ al
umorului care funcţionează şi
ca revelator al conţinutului dra-

matic, la talentul de a lucra cu

echilibrare (şi calibrare) a dis

excelenta evoluţie a lui Bogdan

actorii, aducind la un numitor

cursului

Talaşman,

comun

experienţe

potenţială (a oricui, a nu ştii

diferite. Foarte "ofertantă" (cum

cui . . . ) şi conjtmctura favorabilă

Ioana Flora, Ovidiu Crişan, Dan

sună un clişeu relativ recent),

(sau nefericită) în care ea iese la

C. Grigoraş. Ei se întâlnesc în

piesa irlandezului Reid constitu

iveală, despre vinovăţie ca alt

distribuţie, şi nu e simplu, cu

ie, în acelaşi timp, şi un teren

dlip al neputinţei.

"artileria

grea"

înşelător, pe care pasul trebuie

artistică pe care spectacolul o

nemţean

-

pus cu mare grijă. Un accent în

acceptă şi căreia îi face faţă,

Pamfll, Cornel Nicoară, Lucreţia

plus şi cazi în mlaştina melo

dliar dacă nu poate rezista cu

Mandric -, reuşind, laolaltă, o

dramei (de care finalul specta

totul tentaţiei gratuitului, a unor

construcţie

stiluri

şi

laşitatea

despre

Provocare

ceilalţi

bine

tineti

ai

susţinut

de

distribuţiei:

a

teatrului

Adria

Almăjan

armorlioasă,

fără

apropiat, ce e

momente de "şoc vizual" ce n

drept, fără să-i treacă însă bari

au ninlic comun cu linia subtil

porţii. Ca într-un adevărat joc

era); un accent în minus şi

fluentă a spectacolului.

de edUpă, seniorii şi juru01ii

colului s-a

cam

dezechilibrări

şi

fără dispro

nirnereşti în nisipurile aride ale

Fluenta vine din lectura regizo

sunt, pe rând, aşa CUlTI 6 cere

discursului

rală inspirată şi deopotrivă din

piesa, "ridicători" sau "trăgători".

trece

cu

măiestrie

�

moralizator.
succes
ce

Piesa

proba

constă

în

de
fma

calitatea interpretării. Se cuvine
remarcată,

în

prin1ul

rând,

Cristina D u m itrescu

cronica

d r a· c i

Poveste cu

DĂNI LĂ PREPELEAC, dramatizare de Eugen Apostol după
Ion Creangă TEATRUL "ION CREANGĂ" • Data reprezen
taţiei: 8 martie 1 998 • Regia: Boris Petroff • Scenografia: Anca
Pâslaru • Muzica: Eugen Bertea • Ilustraţia muzicală: Vasile
Manta • Coregrafia: Păstorel lonescu • Efecte scenice speciale:
Mihai Ciucă • 1 n distribuţie: Lucian lfrim, Ionel Popescu,
Mirela Busuioc, Ion Arcudeanu, Ştefan Mareş, Dumitru
Anghel, Gabriel Covesea
•

C

a şi dorinţa lui Dănilă de

mental şi interpreţii trec de la

a-şi înălţa un prepeleac

un rol la altul prin modificări

(a'ăcană sau par cu cuie

exterioare de semn. Nici Dănilă

de care se atârnă fân, oale etc.

nu sirnte că a intrat în alt regim

cf. Lazăr Şăineanu, "Dicţionar

de comunicare în pădw-ea cu

-

universal al

lirnbei române"),

draci.

Averea
în

pierdută

de

ambiţia Teatrului "Creangă" cu

Dănilă

acest spectacol nu are o anver

tâ.rgoveţii şi re�tigată în între

gură cosmică. Povestea ţăranu

cerile cu dracii poate fi şi o

lui de care fugea norocul, căci

comică răsturnare de situaţie,

"era leneş, neclintit la minte şi

dar şi o lecţie despre alte reguli

cu

tratativele

nedlibzuit la trebi", are hazul ei

ale vieţii, în care şi cel leneş şi

paradoxal:

nedUbzuit îşi poate valorifica

înşelat

de

toţi

oan1enii, Dănilă devine brusc
inteligent

şi

priceput

la

şansele. Spre această versiune

pare a îndina interpretul Lucian

negocieri în lupta cu lumea de

Ifrim.

dincolo.

Oricum,

Se

dovedeşte

că

spectacolul

asumă

astfel

pe

povesteşte cu haz şi antren, se

purtătorii (destul de pricăjiţi) ai

cântă cu veselie, iar plăcerea

puterilor supranaturale.

jocului se transmite şi în sală.

În

reuşeşte să-i biruie

dramatizarea

lui

Eugen

Apostol şi regia lui Boris Petroff,

Calitatea

ifosul

nu-şi

Dănilă e fraier, dar nu e prost şi

predicii,

spectacolului

el

este

adecvarea la mijloace şi la scop.

cele două segmente ale lumii
nu se deosebesc în mod funda-

Magdalena Boiangiu
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cronica

Hamlet

şi

fa nta"� rot�J
1 H am l et 1

HAMLET de W. Shakespeare.
Traducerea: Dan Duţescu şi Leon Leviţchi •
TEATRUL "MIHAI EMINESCU" din BOTOŞANI • Data
reprezentaţiei: 24 mai 1 998 Regia: Ion Sapdaru • Scenografia:
Mihai Pastramagiu • Coregrafia: Angela Doni • Distribuţia: Daniel
Badale (Hamlet), Marius Rogojinschi (Claudius), Irina
Mititelu/Teodora Moraru (Gertrude). Volin Costin (Polonius).
Florin Aioniţoaie (Laert), Tatiana Zavialova (Ofelia), Cezar
Amitroaei (Horatio), Mihai Pliunescu (Groparul); în alte roluri:
Daniel Minciunli, Narcisa Vomicu, Dragoş Radu, Leonard Viziteu,
Crenola Doroftei, Remus Archip, Gelu Râşd, Constantin Adam,
Qta.lin Paraschiv, Rorin lftode, Alin Gheorghiu.
•

Al

n

regia

lui

Ion

Sapdaru ,

Hanllet este un spectacol

de

atitudine

politică

evi

care se susţine

dentă, explicită,

coerent prin propriile sale argu
mente, deosebite de cele din
n1.ontările

lui

Dinu

Cernescu

Ceea ce face Sapdaru

sau Tompa Gâbor. Sunt - ni se

asasin şi acolitii lui

sugerează - înseşi argt.ml.entele

într-o măsură,

acelor tineti

care apar de din

colo de cott.ina metalică (altă

"cortină de fiet�') şi vor aduce,

pe scenă, vizit.mea

lor

asupra

aim i, laşitătii, videniei, min

ciunii c

cu

cu regele
seamănă,

ceea

ce a

făcut Brecht cu Richard al li
lea şi Hit! r în
poate

fi

Arturo Ui.

vorba

(ct.ml.

u

credea

cineva) despre o " n'litizare" a
odiosului

nostm

di<..--rator,

ci,

bufonada sinistră întâlnindu-se,
deseori, cu lirismul "distanţat"
(Hamlet,

Ofelia).

Spectacolul

este punctat de vizualizări siin
bolice prin solutii de joc şi con
stante scenografice:
tt"agică
roşie

şi

o

o

mască

nesfârşită

pânză

tt"aversând

spaţiul

figu

hotărăsc tragedia lui

dimpottivă, despre imposibili

rează

Harnlet. Fiecare participă la t.m

tatea unei asetnenea eventu

Hamlet (Daniel Badale) pare

spectacol ce poate fi privit

alităţi.

luat

ca

Regimul

totalitar

este

şi

fantoma
purtat

tatălui,

de

iar

valurile

ei

un fel de repetiţie generală pre

evocat de prezenţa agresivă a

sângerii . . . . Chipul său palid

alabilă şi, mai ales, ca o ipoteză

secwiştilor care

de obicei, o expresie suferindă,

de lucru, propusă mai puţin

cu otravă, pe actorii veniţi la

de adolescent brusc maturizat.

Zeci

de

aplauzele

prin

beznă,

pentru

aplauze,

cât

pentru

dl.iar de

meditaţie.

Conduşi

indicaţiile

intetpretului

princi

îi

asasinea7...ă ,

palat, apoi pe groparul Of�liei.
lanterne

publicului

şi

va

spune, abia atunci, "a fi sau a

pal, aceşti tineri actori nu se

Han'llet, vor reprezenta nl.erno

nu fi", punând în evidenţă un

transpun în

rabil panica nebună a agenţilor,

monolog care ni se adresează.

provocată

În ultimă instanţă, spectacolul

legendar de

la

şi spaţiul

Elsinore dintr-o

de

cJutarea

La sfârşit, Hamlet va întrerupe

lui

timpul

în

agitându-se

are,

uciderea

lui

dată, ci ptintr-o raportare para

Polonius.

se

lelă, pornind de la proptia lor

Intetpretarea a fost îndrumată

intenţiile unui teatru exorcizant

memorie şi experienţă istorică.

spre "gestus"-ul

Înainte de a deveni personajele

tal (tot brechtian) c:-are califică

comporu.unen

care

arată

mai

( cum

aproape
pr coniza

de
M.

Măniupu ) vre-.:� să ne sc.."ape de

t.mei sângeroase tragedii sl'k1ke

limpede personajele. Î.rilliţişări

visele rele. De astă dată, să ne

speariene,

şi atitudini uşor de identificat,

elib ereze de fantasmele tt·ecu

cu

tului nostru.

inevitabil

pentru
să-şi

ei

este

reamintească

unele

sinistrele personaje şi crimele

(Claudius,

nnui

nalează

�
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trecut

foarte

apropiat.

detalii

ridic le

Polonius ),

clar

ironia
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sem

tăioasă,

I on Cazaban

·

�'(;�_,._c._,ro�o,_.j,.,c..ca.__

p1erz1

Supralicitezi
•

SI
li

•

•

•

•

O NOAPTE FURTUNOASĂ de I.L. Caragiale
TEATRUL "MARIA FILOTTI"
din BRĂILA
Data reprezentaţiei: 26 mai 1 998
Regia: Mircea Daneliuc
Scenografia: Diana Ioan Distribuţia: Bujor Macrin Uupân Dumitrache). Nicolae
Budescu (Nae lpingescu). Cornel Cimpoae., (Chiriac), Anghel Deac (Spiridon).
Costică Burlacu (Rică Venturiano), Uliana Ghiţă (Veta), Monica Zugravu (Ziţa); în
alte roluri: Mircea Valentin, Mihaela Trofimov, Nicolae ŢManu, Ioana Dragu,
Nicoleta Brânzia. Jarcu Zane, Marcel T urcoianu, Rorin Chirpac, B. Toea.
•

•

•

•

•

jlasi:Ful care-1 condamnă la o
sporadică evocare a lui I.D.
Ionescu, când ar fi putut "catin
da" fie la privilegiile "Sfântului
iculae elin cui", fie la cele ale
"stuclintelui în drept şi publi
cist". Masivul Costică Burlacu
pare navestit amuzant în Rică
Venturiano, derutează printr-o
prea timpurie bântuire pe
binalele decorului (alambicata
schelărie ocupând întreaga
scenă şi funcţionând sporadic),
convinge în tabloul confruntării
cu jupâneasa "onorabilă", dar
contrariază definitiv când dă bir
cu fugiţii. Un final "inedit",
adăugat abuziv - ca şi un
număr de replici fără acoperire.
Ceea ce trădează la directorul
de scenă-scenarist neîncrederea
în echilibrul petfect al textului
clasic. În irnbatabilul umor cara
gialesc. Atât de înrudit cu
"Această lehamite", exorcism
conternporan semnat incon
fundabil Mircea Daneliuc . . .

ortina se tidică succesiv fiind depersonalizaţi şi prin cos
peste "imaginea" tot mai tum.aţia
stupidă
de . . .
îndepărtată a Grădinii
"dorobanţi". Cel mai atent şi-a
"Iunion", care devine sală de lucrat rolul Iiliana Ghiţă, însu
bal mascat. . . Acest anşeneu fleţind cu nuanţe cliscrete o Veta
( procedeu cinematografic si "delicată" şi "stilată", versată şi
mulat destul de stângaci) poate
profitoare, având şi meritul de a
fi singura elin disttibuţie care
fi "citit" ca un omagiu adus
]ean vorbeşte inteligibil. Monica
înainte-mergătorului
Georgescu (respectiv ecra Zugravu, în sd1i.mb, ţipă de la
început şi execută tnecanic
nizării sale elin 1943), dar şi ca
o înglobare simbolică a eroilor indicaţiile regizorale, "asasi
în sfera carnavalescului exis nând" viitorul Ziţei ca personaj.
Irina Coroiu
Plotin Chirpac e dezotientat de
tenţial. Sugestie erudită, aban
donată însă total (deşi momen- ,--��-----.�--�-�
tul va fi reluat identic în
încheiere), reprezentaţia deru
lându-se monoton şi fără haz,
mai degrabă în tennenii acelui
"zolism"
diagnosticat
de
Călinescu la Caragiale. Natu
ralisrn. radical ce pare a-l fi con
taminat şi pe regizorul de ftlm
reconvertit la teatru. Uitând ele
propriile sale perfom1a0ţe de
regizor şi actor, Mircea Daneliuc
nu a avut răbdare să-şi şle
fuiască ideile, lăsându-le să
ajungă la rampă în stare brută,
acoperite ele grundul inestetic al
vulgatităţii şi chiar licenţiozităţii.
Transferată
ele
la
Jupân
Durnitrache,
senilitatea
îi
copleşeşte pe Ipingescu şi
Spiticlon - la proptiu.
icolae
Budescu
ratează
categoric
scena cititii ziarului, iar Anghel
Deac anulează definitiv cando
tile ttistului "băiat de pro
cop eală".
P ihanalizabilă,
similitudinea fizionornică dintre
stăpânul gelos şi tejghetarul
zelos are şi conotaţii homo
s xuale; din păcate, Cornel
Cimpoae joacă prea liniar, pe
când Bujor Macrin exagerează
până la autoepuizare, ambii

C
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dovedeşte, de cele tnai multe
ori, utilă.

� m LJ z a n .t ,
.
nimiC mal

Nimic mai

5

BĂRBIERUL DIN SEVILLA de Gioacchino Rossini
TEATRUL "ŢĂNDĂRICĂ" Data reprezentaţiei: 7 mai
1 998 Versiunea scenică şi regia: Felix Alexa
Scenografia şi păpuşile: Mioara Buescu Distribuţia:
Cristina Roşiianu (Rosina). Daniel Stanciu (Figaro), Cristian
Mitescu voce: Mihai Bisericanu (Aimaviva), Ionuţ Brancu
(Bartolo). Nicuşor Adetu (Basilio), voci: Leonard Popovici,
Oaudiu Romila, Uliana Gavrilescu (Fiorello, Soldatul).
Leonard Popovici (Notarul. Soldatul) Solişti: Magda
lanculescu (Rosina), Nicolae Herlea (Figaro), Valentin
Teodorian (Aimaviva), Ştefan Petrescu (Bartolo), Nicolae
Seclreanu (Basilio) Orchestra Radiodifuziunii Române,
dirijor Constantin Bobescu (înregistrare din anul 1 963).
•

•

•

•

•

-

•

•

Premiera

cu Bărl:>ienJ.l din
Sevilla în regia lui Felix Alexa,

ef1QS
O

perfect integrată în programul
coerent şi foarte riguros al insti
tuţiei,

aduce

ale

unor cântăreţi

ele,

liliputane

prof.

univ. Mihaela Tonitza

Iordache,

Teat:!W

"Ţăndărică"

încearcă să ofere micilor, dar şi
maturilor

sat

spectatori

de

operă

gendă şi, dincolo/dincoace de

dreţe

către

ceva

un

deveniţi de acum aproape le

blăduit cu grijă şi tan
de

totuşi

cvasi-miraculos: vocile de aur

prezenţa unor personaje
(păpuşi

create

cu

infinită fantezie şi rafinament de
scenografa

Mioara

Buescu)

mânuite la vedere de către ta
lentaţii actori-păpuşari.

reprezentaţii de o factură spe

Semnul distinctiv al montării îl

cială, mai toate realizate cu pro

constituie ironia blândă, chiar

fesionalism şi bun-gust. Iar pen

şăgalnică,

tru că puţini sunt directorii de

căpătând infinite nuanţe în vizi

scenă "specializaţi" în teatrul de

unea tânărului regizor. Fără să

păpuşi, colaborarea cu regizori
teatrului

nicidecum

vulgară,

se adreseze exclusiv copiilor,

Bărl:>ierul

din

îşi

Sevilla

încântă publicul (de orice fel)
cu năstruşnice invenţii, uneori
pline de haz, alteori chiar poeti
ce, toate petrecându-se în su
netele

armonioase

ale

ca po

doperei rossiniene. Interesantă
cu precădere în acest spectacol
este şi

"convieţuirea"

perma

nentă om-păpuşă, cei care le
dau

viaţă

îrnbogăţindu-se

la

rându-le cu trăsăturile caracteri
stice

ale

fiecărui

personaj .

Astfel, avem parcă a face cu
două

lumi

ex:istând

laolaltă:

micile făpturi trăiesc cu graţie
sub

ocrotitoarea

"privire"

a

actorilor, deveniţi dintr-o dată
zei supremi

ai

unui

univers

miniatura! . Această stranie sim
bioză

(muzică-actor-păpuşă)

deloc facilă, deloc parodică, are
avantajul, în contextul propus
de Felix Alexa, de a face acce
sibile chiar şi copiilor (ba chiar
şi oamenilor mari !) ariile unei
opere

celebre.

Fiecare

frază

muzicală şi fiecare replică ajung
până la noi prin gesturile uluitor
de fireşti/vii/convingătoare ale
păpuşilor.

Un

spectacol

de

operă la . . . Teatrul de păpuşi ?!

Nimic mai amuzant, nimic mai
serios - a·edeţi-rnă !
Marinela Ţepuş
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V\lith l ove fro m N i c o l ae

Al

n România lipseşte clasa de

S u ntem

mijloc şi, ca

urmare,

cările simil are din anii tre

şi

artistice

fom1ele

după

gustul

abundent,

lipsesc

acesteia.

solicitarea

cuţi

croite

departe

( C a ryl

de încer

C h u rc h i l l

et

comp . ) , în care înj u rătu rile

Epicul

neaoşe se

emoţio

scandau

nală, psihologiile comune sunt

pe

ocolite de literatura autohtonă,

S pect a c o l u l

ritm u ri

de

colaborarea Teatrul u i Dra

noştri parteneri din Occident.

din

Constanta

cu

prestigiosul Bristol Old Vie

De aceea, una dintre primele

şi

lor griji a fost să ne ajute să ne

tions pune în scenă " cioc

dezvoltăm

n i re a

propriile

noastre

produse de gen, cum ar fi seri

cu

Day

Produc
Trecând dincolo de moti
vaţia estetică asl.ll1tă
1a , specta

cu

p entru

c i v i li z a ţ i i l or" ,

gustul .

renţele cu ltura l e , contactul

Inerţia noastră

băţoasă nu

Clear

d ife

alul radiofonic "Piaţa Rotundă".
cam

•

prin

matic

proaspeţii

•

•

l a mb a d ă .

p rodus

carenţl

către

•

stâlcit

lucru sesizat prompt ca o gravă
de

WITH LOVE FROM NICOLAE de Lin Coghlan
·TEATRUL DRAMATIC "OVIDIU" din CONSTANTA
în colaborare cu CLEAR DAY PRODUcnONS şi
BRISTOL OLD VIC Data reprezentaţiei: 8 mai 1 998
Regia: Philip Osment Scenografia: Carm encita
Brojboiu Muzica: Liviu Manolache • Distribuţia: Aneta
Christu (Emilia), lulian Enache (Mihail). Monica Mihăescu
(luliana), Medeea Marinescu (Gabi), Nicola Redmond
(Maggie), jonah RusseU (Nicky).

" c e l ă l a lt"

ca

revelator

propria

cond i ţ i e .

colul

are

un amunit haz prin

felul în care potenţează dife

a descurajat efortl.llile celor care

Englezoaica

ex

renţele dinn·e engleza cultă a lui

ştiu mai bine ce ne lipseşte. De

p l oreze mediul fostu l u i e i

Maggie, cea cvasi-ininteligibilă

aceea, văzând că noi întârziem

partener român se dezme

a fiului ei, Nicky, şi cea de baltă

să ne apucăm în mod decis de

t iceşte

treabă, au făcut-o ei în locul

manţioasă în care se com

căci

nostru .

P iesa

venită

din

să

fi'q i u nea

ro

(sau mai bine zis "de litoral",
acţiunea

se

petrece

la

With love
N icolae
Lin
de

plăcea , aju ngând să-şi pri

Constanta) a românilor. Perso

vească singurătatea în faţă .

najele "se iuţesc" la băutură în

Coghl a n este exact genu l

Rudele ei române oscilea

conformitate

from

ză între refle e de sociabil

de producţie pe care unii
dramaturgi a u tohtoni
dovedit

s-au , itate l atină şj resentimente

incapa b i l i

încropească .

să-l

Destine frân

·

rău

mascate .

clişeul

"Estli.lui

tura rusă . Actorii constănţeni

este

joacă bine, cu sensibilitate şi

faptul că şi acest spectaco l ,

naturaleţe, dar nu au rigoarea

şi

alte

Curios

cu

�bâtic" împrumutat din litera

te, femei dezamăgire, băr

ca

creaţii

baţi rataţi , tineri a căror vi

englezeşti

tal itate

genius loci (mă

artistice

insp irate

şi

nici

severa

auto

supraveghere a celor englezi.

la

Este vorba mai mult de o dife

îngredien

romanul " Umbre l ungi" de

renţl de şcoală · decât de va

tele din care se fabrică ori

Alan Brownjohn) , ne p l a 

loare ,

unde şi oricând o poveste

s e a z ă , ca personaje, într-o

reflecţie

zonă psihică m a i apropiată

cu o energie demnă de o cauză

aduce

speranţă " ,

eficientă
nal .

"o

iată

în

plan

Autoarea

rază

de

emoţio

mărturiseşte

de

Dostoievski

că a stat un timp suficient

Sadovea nu .

refer

stilistică

de

decât

totuşi

faptul

serioasă.

merită

o

Punându-se

de

mai bună în slujba demersurilor

I n t e l ectu a l u l

estetice minore, englezii o fac

de îndel u ngat în România

englez

prizează exotismul

cu artă şi profesionalism, ceea

pentru a se fam i l iariza cu

oriunde 1-ar afla şi nu ezită

ce este cu siguranţl de preferat

moravurile, cu l imba c h iar,

să

fată de abordarea aproximativă

astfel încât cu loarea locală

mână de mirodeni i aduse

să

de-acasă

nu

fie

convenţiona lă .

J;:
��-"cu
ro
-.n
u. ic..c:a.__

p resa re

deasupra-i

pentru

a-i

m � Şa cteie a ş i
piesa
l

a proiectelor ambiţioase.

spori

Adrian M ihalache

Al

...

Alte

o

nsoţit de tandemul sceno
grafic Mihai Mădescu-Luana

.

Drăgoescu şi de compozito
rul Nicu Alifantis, Mircea Cor
nişteanu oferă la Constanta un

UNDE-I REVOLVERUL ? de G5rgey Gabor. Traducerea: Zeno Fodor. Variantă
scenică: Mircea Comişteanu TEATRUL "OVIDIU" din CONSTANTA
Data reprezentaţiei: 1 4 iunie 1 998 Regia: Mircea Comişteanu Decorul:
Mihai Mlklescu Costumele: Luana Dragoescu • Muzica: Nicu Alifantis
Distribuţia: Ucă Gherghilescu (K MUIIer), lulian Enache (Cuki) Vasile Cojocaru
(Excelenta). Liviu Manoliu (Kiss), Eugen Mazilu (Marton).
•

•

•

•

•

•

,

remake la milimetru al specta
colului realizat, în stagiunea tre
cută, la Teatrul "Nottara". Ace
laşi umor dezlănţuit, ascunzând
îngândurări

pasagere

dar cu

bătaie lungă, aceeaşi mişcare în
cerc a personajelor în jurul fas-
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excelentă parabolă despre
Putere ca rezultantă a laşităţii
celor (mai) mulp. Alţii Sl..mt
actorii: Lică Ghergh.ilescu, im
pecabil în personificarea servi
lismului nătâng, lliră culoare

cinantului revolver-simbol al
autorităţii, aceeaşi imposibilitate
a eroilor de a ieşi din absurdul
situapei instaurate de ei înşişi pentru că acelaşi este textul: o

�

J

A.G.

cronica

H�'\rgij n
al antichităţii

A

36

ALCESTA de Euripide. Traducerea în limba maghiară: Devecseri
Găbor • TEATRUL "TAMĂSI ĂRON" din SFÂNTU GHEORGHE • Data
reprezentaţiei: 27 mai 1 998 • Regia: Bocsardi Lăszl6 • Scenografia: Bartha
J6zsef Muzica: K5nczei Ărpăd • Distribuţia: Albu Annamăria (Femeia).
Bocsardi Gabriella (Aicesta), Bartha Bor6ka (Fata), Molnăr Gizella (Bătrâna),
Nemes Levente (Pheres), Pălfft Tibor (Admetos), Szakâcs Lăszl6 (Apollo),
Văta L6rănd (Heracle). Veress Lăszl6 (Moartea).
•

lcesta e una dintre (nu

multele, ce-i drept)
tragedii cu sfârşit fericit,
chiar vesel: după ce acceptă să
şi dea viaţa în locul sotului ei,
Admetos, regina Alcesta este
readusă din Infern de către
Herade, venit în ospepe în
palatul îndoliat, şi redată fanu
liei (care, în treacăt fie observat,
asistase cu multe bocete dar cu
destulă seninătate la sacrificiul
femeii). Poate din acest motiv
piesa a fost reprezentată, încă
din anul scrierii, 438 î. Chr. , nu
ca tragedie, ci pe post de dramă
satirică. Tot astfel a înţeles-o şi a
pus-o în scenă Bocsărdi Liszl6,
într-un spectacol de conside
rabilă forţă; un spectacol, în
plus, extrem de atractiv. Prin
detalii de costum şi de recuzită,
ca şi prin tonalitatea recitării ,
directorul de scenă actualizează
puternic întârnplările: în conflict
sunt prinşi un bărbat iubitor,
dar slab şi fricos şi o femeie pe
care dragostea profundă, dar
nespectaculoasă pentru tatăl
copiilor ei o face să se jertfească
lliră gesturi mari, cu simplitate şi
linişte. Mai iau parte la acpune
un bătrân egoist şi fanfaron
(Pheres, tatăl lui Admetos) şi, în
chip de motor al ei, un Herade-

�

Vasile Cojoca.tu,
compunând minupos ifosele
unui "fost" ajuns din nou în
actualitate, Iulian Enache, dând
substanţă unui h.unpen-proletar
cam schematic în text, Eugen

Mazilu, desenând cu haz (şi haz
de necaz) psihologia ţăranului
cu frică de Dumnezeu şi de "ăi
mari", Liviu Manolache, convin
gător în chip de intelectual ezi
tant. Datorită actorilor, şi specta
colul este, în
cele din ur
mă , altul de
cât cel de la "Nottara" - mai o
mogen, mai echilibrat, mai "ro
tund". În asemenea cazuri, aba
terile de la recomandarea non
bis in idem devin tolerabile.

vedetă
rock,
afectând
manierele şi costumapa unui
Prince ori Michael ]ackson,
în
ciuda
suflet
caritabil
înfătişării, care ştie să dejooce
prompt manevrele funeste ale
Morţii cu aparenţă de călău
automatizat (şi cu o "dotare"
foarte modernă). Totul ia, astfel,
aspectul unei comedii în regulă;
al unei comedii muzicale chiar,
pentru că, desigur, Herade (ale
cărui intervenţii sunt un pic
prea dilatate) ştie şi să cinte şi
să danseze, antrenându-i în joc,
prin adresare directă, şi pe
spectatori. Admirabil e faptul
că, în această cu adevărat
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hazoasă desfaşurare, regizorul
acordă mereu atenpe psiholo
giei, caracterizând personajele
cu neaşteptată subtilitate şi
iscind momente de emope
pătrunzătoare, precum în scena
despărtirii şi în aceea a regăsirii
celor doi sop. Este lliră greş
servit în intenţii de o foarte
bună echipă actoricească, din
care se desprind în prim-plan
Bocsărdi Gabriella, o Alcesta
senzuală şi discretă, Pălffy
Tibor, un Admetos nervos, în
permanenţă torturat de regrete,
remuşcări, izbucniri reprimate,
şi Vata L6rând, sclipitor în rolul
lui Herade.

Trebuie să menţionez că am

aşadar, într-un spaţiu impropriu

văzut spectacolul

şi

la Bucureşti,

unde a fost adus într-un scurt
turneu

găzduit

de

cu

unele

inevitabile.

improvizaţii

Nimic

din

toate

Centrul

acestea nu a impietat asupra

Cultural al Republicii Ungare;

calităţii reprezentaţiei, pe care

c._,
ro
..,.n
uic.c:aL��-,._
...

on Juan este o tragi

ajutorul

comedie

fantastică

nind

bufă,

amestec

un

şi
de

g nuri; este stranie, bizară, hi

btidă. Comicul se îmbină cu

ei

ve

şi

tradu

cerea în

argou a
care

piesei), în

Don Juan devi
escroc

tragicul, farsa de bâlci cu fan

ne

tasticul; personajele provin din

pragmatic

t ate categoriile sociale (domni,

profită de naivi-

lugi, cerşetori,
nari), din

re. Concluzia: când e bine, e
bine în orice condiţii.
Alice Georgescu

Un erou

-.
c
l _.__ D
_:...Q
...: _....L n
__.__]+-'U
.........._a...._._n_.__l

D

am privit-o cu neabătută plăce

ţlrani, merce

lumea cealaltă, din

simbolistică (Statuia Comando
rului). Moliere a creat un Don

un

ce

contemporan

DON JUAN de Molie--e. Traducerea \n limba maghiară: lllye; Gyula şi Petri
GyOrgy • TEATRUL "TAMĂSI ĂRON" din SFÂNTU GHEORGHE • Data
reprezentaţiei: 2 aprilie 1 998 Regia, decorul şi costumele: Barabâs Olga •
Distribuţia: Pălffy Tibor (Don Juan). Văta. L6rând (Sganarelle), Bartha Bor6ka
(Donna Elvira), Debreczi Kâlmăn (Gusman), GyOry Andrăs (Don Carlos), T6th
j. Tamăs (Don Alonso), KOmlves Mihâly (Don Louis), Lăszl6 Kăro1y
(Cerşetorul). Di6szegi lmo l a (Marie), Albu Annamăria (Bemadette), Szakăcs
I.Aszl6 (Frici), Veress Lăszl6 (Domnul Duminică), Nemes Levente (Statuia
Comandorului), B. Angi Gabriella (O femeie).
•

adevărat

tic - Sganarelle; constat cu bu

om politic fără scrupule. Moli

curie că s-a înscris pe o traiecto

tatea oamenilor,

un

ere îi alătură lui Don ]uan un
personaj diametral opus, Sga

facultăţii. Surpriza cea

mai mare

mi-a rezervat-o actorul Korni

J uan enigmatic, greu de definit
i d sluşit. Don Juan nu crede

echilibrul textului. El este rai

nici în Dumnezeu, nici în Dia

sonneur-ul piesei şi, totuşi, iese

(Don Louis) apărând precum

v l; el se distrează de la început

păgubit din "afacere". Cei doi

taţii irascibili din filmele ameli

cutreieră lumea dezaxată, în că

cane.

io.;piti un suflet pentru a-l înjosi,

utarea sensului pierdut. Capo

regizoarea

juca teatru cu o curiozitate

dopera lui Moliere va fi, cred,

transmite mesajul potrivit căruia

r>erversă şi trufaşă. Pentru el,

evenimentul stagiunii în acest

contestarea

lumea este totodată un specta

lăcaş teatral uitat de critică.

rea de credinţă este o cale de

(?ână la sfârşit, are plăcerea de a

d

a

1 şi o

narelle, care asigură totodată şi

rie ascendentă de la absolvirea

ves

Mihâly,

Ia

personajul

său

finele secolului XX,
Barabâs

Olga

divinităţii,

ne

lepăda

P:illfy Tibor se prezintă credibil

neabordat. Ateul, rezultat al ide

Pornind de la complexul perso

în

modernă,

ologiei materialiste, va trebui să

naj molieresc, tânăra regizoare
Barabâs Olga creează o "întâm
plm " obişnuită, de astăzi 0n

Don Juan al său este un vaga

şi întoarcă faţa spre Dumnezeu .

bond hedonist. Vata L6rând are

c

�

paradă.

această

viziune

şansa abordării unui rol simpa-

Stracula Attila

regizorul-actor a ales un text nu

cronica

greu, nu uşor, dar extrem de

A

Incercare cu totul

onorabilă

BUZUNARUL CU PÂINE de Matei Vişniec • THEATRUM MUNDI şi
R.JNDAŢ1A "ANTIGONA" Data reprezentaţiei: 1 1 iunie 1 998 • Regia şi
scenografia: Vasile Toma • Interpretează: Vasile Toma şi Ion Grosu.
•

B u z u n a ru l c u p â i n e

F

ără a crede că pendu

cu o nonşalanţă înduioşătoare

larea de

texte dificile.

la o profesie la

De cele mai multe

alta este oricânc:Voricum

ori astfel de încercări sunt sorti

posibilă, trebuie să recunoaş

te eşecului. Dar sunt, cu sigu

t m (chiar dacă nu vom înţele

g întotdeauna de ce) că tot mai

ranţă, şi cazuri când lucrurile se
aşază în succese solide, imposi

mulţi actori doresc a deveni, în

bil de contestat. Spectacoh.Il re

vremea din

alizat de Vasile Toma se dis

urmă regizori, în
,

cumetându-se a pune în scenă

tinge (oarecum) , întâi pentru că

https://biblioteca-digitala.ro

des montat în ultimul timp, şi,
pe

urmă pentru că el a găsit şi
care se potriveşte de
,

un actor
minune

"aspiraţiilor"

mândmora

fiindu-le

sale,

a

aproape

Oa-ndemână ?) jocul realist, de
un realism mustos, pigrrientat
parodic pe alocuri. Fără deco

turi somptuoase, cu un cub
(care poate uşor închipui o fân
tână), cu o sfoară şi un coş de
nuiele, ei au zămislit un specta
col

curat, impresionând plăcut

ptin puţinătatea mijloacelm de
expresie folosite şi al cărui far
mec bizar se naşte din interpre

tarea aproape naturalistă a unor
situaţii pronunţat absurde. Do
rinţa celor doi "eroi" de a salva

t.m câine ajuns, prin nu se ştie
37

�

stilistică a întregului şi purtând

ce împrejurare, într--o fântână

a încercat - deseori a reuşit - să

devine cu încetul o chestiune

redea acest univers ambiguu al

"eroii" spre o zonă nu neapărat

de viaţă şi de moarte, dar şi pre

sufletelor noastre; e drept că

necesară. În rest, fără a reco

textul unei priviri întoarse dis

"suferă" de t.mele lungimi (ce

manda actorului Vasile Toma să

a·et spre lăuntrul fiinţei noastre,

pot fi remediate), de ezitări în

acolo unde putem descoperi o

linia interpretării - uneori paro
dierea cunoscutelor personaje

renunte la o profesie pentru ca
re a dovedit deja că are calităţi,

învălmăşeală

de (pseudo) ade

mărturisim că această încercare

gol

care ne-au încântat copilăria,

de a îmbina actoria

imens pe care dorim inutil să-1

Stan şi Bran, ia locul jocului

însaie pe o linie Cl.l totul onora-

văruri

nespuse

sau

un

grav, veridic, rupând unitatea

umplem cu vorbe. Spectacolul

bilă.

cu

regia se

Marinela Ţepuş

cronica

�

Curat

furiosi
�

JOCUL NEBUN El MELE MAME de Ann jellicoe. Traducerea şi adaptarea:
Mircea Marin • THEATRUM MUNDI • Data reprezentaţiei: 9 iunie 1 998 •
Regia: Mircea Marin • Scenografia: Nina Brumuşilâ • Muzica: Lucian Maxim •
Mişcarea scenică: M�ina Andrei • Distribuţia: Mirela Comnoiu Marin (Greta)
Mihaela Sîrt:>u (Patty), Silvia Codreanu (Dodo), Cristian Iacob (Fak), Dragoş
Stemate (Cone), Cristian Moţiu (Dean), Viorel Pâunescu (Steve), Lucian
Maxim (Steve 1 ) .

O

,

piesă englezească din

1958

(sau

cam

aşa

ceva) despre violenţă

şi neadaptare în lumea tinerilor

o abnegaţie care le face

- furioşi, et.un altfel ?, dat fiind

dacă

regizorul

înţeles

adevărat

poetică, în ciuda traducerii (şi

spectacol, nu s-ar spt.me: o oră

calet.ui

ci.Q.ste (dar care nu-i face, totuşi,

cu

momentul. O piesă stranie şi
adaptării) lui Mircea M.ariil -

ce

a

vrea piesa; din

şi pattpzeci de minute (durata

�
·

s? rostească inteligibil), aşa cum
nu

se

întâmplă

întotdeauna

att.mei când chiar ar avea de ce.

lingviStice

subiectivă e mult mai lungă . . .)

fioroase şL făcând ca textul să

La sfârşit pleci

de acţit.mi fără sens, de strigăte

întregii întâmplări şi, aproape

st.me doar straniu, nu şi poetic.

şi exdarnaţii,

greoaie\ cu

de zgomote şi

agitaţii. Actmii se "dăruiesc" cu

În condiţiile acestea, te întrebi

cu gândul la tidu.l

automat, exclami: "Rezon !".

A l ice Georgescu

c'0"'"ica..._ R e p o r t e { i i c l i p e i d e

�

az1

......

-

1 , ur-n---:-ă-:-ru
trir--,lr--ş--ri-a_c_
ot---,ţa
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--

TURNĂTORUL ŞI ACTRITA de Mircea M. Ionescu •TEATRUL
VALAH din GIURGIU • Data reprezentaţiei: 28 aprilie 1 998 • Regia şi
scenografia: Mircea Creţu • Ilustraţia muzicală: Cosmin Creţu şi Gelu Anghel
• Distribuţia: Cosmin Creţu (El), Violeta Creţu (Ea) George Pâunescu
(Profesorul), Anca Alexandra (Asistenta), Mircea Creţu (Asistentul).
,

M

s e m n ifi

şit să ne atragă în convenţia sce
nică, "obligându-ne" să răspun

c a t i v .

dem la întrebări incomode.

nuntu l u i

Spectaco

Inconvenientul unei astfel de

ircea M. Ionescu face

lul realizat de Mircea Creţu sub

producţii constă mai ales în u

parte dintre drama-tur

forma unui talk-show constitl.l

şurinţa

gii care simt nevoia să

ie, în fapt, pretextul pentru o a

spre diclacticism. Suplimarea u

Cl.l

care ea poate glisa

întotdeauna extraord.inare dar

a tinerei ge
neraţii, postdecembriste, Cl.t as

nG>r scene de improvizaţie, sau
măcar scurtarea lor - acţiunea

co

nevoia
de libertate, care pe mulţi îi fa

se petrece în timpul unui exa

personalitiţţi,

notaţii nebănuite. Autofl.li sur

ce să ia calea exilului. Meritt.li

de Teatru -, ar fi reuşit să ne a

prinde clipa cu ştiinţa reporte

montării este tenacitatea şi dez

muze mai mult şi să ne plic

involtura cu care actorii au reu-

tisească mai puţin.

tentă radiografiere

exprime în sais întâmplări .nu

care, trecute prin filtrul propriei
pat

căpăta

rului de a da valoare arnă-

�
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piraţiile sale frânte, cu

https://biblioteca-digitala.ro

men de admitere la Facultatea
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u, nu este vorba de vreo

lături de o superbă Leopoldina

puţin

greşeală de tipar în titlul

Bălănuţă şi o angelică Eugenia

excepţiile confirmă regula ad

acesta, ci de o realitate

Popovici - şi filmul lui Lucian

Pintilie Prea

modeste

reprezentaţii;

hoc instituită.

târziu, un adevă

În aşteptarea capodoperei, a

încerc să sper în eficacitatea lor.

rat regal actoricesc animat de

marelui spectacol care - ase

Cronicar conştiincios al teatrului

excepţionala forţă cu care regi

meni celui realizat în

de televiziune, încerc să-mi fac

zorul panoramează apocaliptic

chipa lui Eugen Todoran,

datoria

realitatea imediată.

statistică. Detest statisticile,

dar

cu aceeaşi pasil.me ca a

tunci când alerg de la un teatru

Reclamele de tot felul comit

la altul, de la o premieră la un

sacrilegiu!

turneu etc. Dar în fata televizo
tUlui

mai mult şomez, pentru

că, rnVni se explică, bugetul ori
e neaprobat, ori � prea mic, ori
şi una şi alta !
După doar trei premiere în

şase

mutilării

ftlmelor,

"ptincipiu" ce nu se aplică (de

ocamdată !) spectacolelor de
teatru TV, şi iată-te totuşi pe tine

"97 de e
Don

Juan sau Dragostea pentru

geometrie

de Max Frisch - să

fie distins în competiţii fel de fel
(vezi

premiul

AICT-Fundaţia

"Teatrul XXI" şi cel APIR),

tre

buie să te bucuri şi de o come

însuţi - telespectator teatrofil -

die

obligat să zapp-ezi exact la cli

sau preluare în reluare. Dar pâ

rnax,

amputând efervescenta u

chiar facilă, şi de o reluare

nă când ? Pentru că bilanţul se

luni, m-am suspectat că - cine

nei creaţii pe care doar acest

ştie ? - n-am fost atentă şi n-am

teatru de televiziune

posibi

mări pe cele trei canale; la 1VR

descoperit în programul 1VR

litatea să o conserve. Luau - ra

I - 1 1 (două clasice, şapte relu

spaţiul

Na

portat la efemeritatea dintotdea

ări recente, două preluări) ; la

mă

una a actului teatral - de o im

1VR 1 - 6 (două clasice, o pre

acordat

Teatrului

ţional de Televiziune, care,



are

car prin titulatură, ar-trebui să se

portanţă covârşitoare.

(De unde

afle la

şi

întocmirii

mare preţ;uire în grila atât

responsabilitatea

mestrial arată clar: 26 de progra

luare, trei premiere); la 1VR 2

-

9 (două clasice, trei recente, pa
tru preluări).

de profesional alcătuită încât nu

repertoriului

o dată se suprapun emisiuni

cu

Dacă, în teorie, strategia Depar

Şi, fiindcă "cineva" acolo sus iu

acelaşi adresant cert, când un

tamentului de teatru e onora

beşte teatrul într-un mod "origi

bilă, în practică ea este

nal", noutatea de ultimă oră ar

simplu decalaj ar fi
mai simplă. Mi

se

so ţia

p

sadism cultural &1
spectatorul

(adesea,

devărat

mai mult
decât amendabilă. În primul

"gi tele-

rând pentru că s-a pierdut "tabi

re şi el

!) din

etul" zilei de luni şi al frecvenţei

Chase,

care s-a

. ară

cea

alte

posibilităţi) să alea
celent spectacol B

tarea, o ocazie

!)

săptămânale. În al doilea rând
pentru că nu se respectă anga
jamentul de a fi preluate marile

r.

(re)vedea pe regre

montări ale stagiunii, cărora li

tru Furdui la apoge

se preferă

pol i t i c

Caba ret

fi şotia iepurelui titular (în relua

tori în

"în

mari ac

mari comedii ale drama

turgiei româneşti" !

Irina Coroiu

domi ci l i u ·

iunea Zilei"

"Ch

Mary

strecurat

mod abuziv" în "Ciclul

mai mult sau mai

la

Harvey de

ra 23,50 a venit, Florin
Călinescu a sosit ! Nu
ştiu alţii cum sunt, dar
eu, când mă uit la "Chestiunea

cu

rin Călinescu avea să-şi cultive

]ean, fiul lui Ion, dramatizarea

această manieră inchietantă de

zilei", nu pot să nu mi-1 amin

unui

interpretare prin "aducere la si

O

tesc pe studentul
extraordinară

firav, dar cu o

combustie

spus că a fo t "spectacolul unei

În permanenţă nemultumit atât

generaţii". Apoi, pe scena Tea

de cei

trului Giuleşti, la întâlnirea
simptomatic

Nicolae

Ţie,

l-am

roman

de

intuit

pe

din jur, cât şi de sine, Flo

ne", profitând

din plin de peri

oada petrecută la Teatrul Mic,

inte

tânărul actor deja cantonat într

rioară ce debuta spectaculos în

un stil foarte personal, pe care

unde Cătălina Buzoianu a

l-am semnalat drept manierism

chis orizonturi noi machiavellis

chip de angry man autohton
într-o versiune '80 a piesei lui

incipient.

D.R.

de fapt făgaşul: azi, jocul

Popescu

Aceşti îngeri

trişti, versiune despre

care

s-a

Histrionul îşi găsise

îi e

identic, doar gabaritul e altul !

des

mului său congenital , speculat,
de altfel, şi de colegul Dragoş
Galgoţiu. Nebunia acestui teri-
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bilist director de scenă s-ar pu
tea să-1 fi COl��� .

de

maraton matinal.
Ucenicia în entertainment-ul te
leviziv avea să-şi arate roadele
la naşterea emisiunii proprii:
"Chestiunea zilei". Reţeta este
pe cât de simplă pe atât de difi-

�sa

cilă, constând în selectarea unei
ştiri oarecare din rutina eveni
mentelor "de senzaţie", dar şi

de substanţă ascunsă, intrate în
obişnuinţa vremurilor "de tran
ziţie" postdecembristă şi tardiv
postmodernistă, când realitatea
depăşeşte orice imaginaţie, iar
ficţiunea trece lesne drept actu
alitate fierbinte şi viceversa. O
mână de neprofesionişti talen
taţi, impecabil conduşi, îl se
condează şi chiar îl stimulează
pe el, vedeta exclusivă şi starul
fenomenal, capabil să surprin
dă într-o biată scenetă comică
pulsul exact al naţiunii. Aplom
bul îi este inepuizabil - ce-i
drept, nici mediul socio-politic
nu-l face de ruşine, furn.izân
du-i subiectele "pe tavă". Prelu-

I. C.

Împreună

estivalul Naţional de
Teatru
Neprofesionist
"Ştefan Bănică" de la
Călăraşi (ajuns la cea de-a
şaptea ediţie) nu îşi găseşte
rădăcinile, tradiţia, cum s-ar
putea presupune, în "Cântarea
României", ci în nevoia unor
oameni cu veleităţi artistice de
a-şi petrece timpul liber împre
ună, încercând să evadeze din
realitate în lumea mirifică a
scenei. În felul acesta ei învaţă
să comunice mai uşor, ''vin
decându-se" de unele com
plexe, inhibiţii. Deseori, actorii
diletanţi ating performanţe
nebănuite, realizând spectacole
memorabile. Şi chiar dacă aces
tea nu ies întotdeauna din
chingile mediocrităţii, jocul
interpreţilor este marcat de o
autentică dăruire, fiind de cele
mai multe ori măcar veridic.
În acest context, faptul că trupe
cu un anume prestigiu în
mişcarea artistică de amatori fac
efortul de a se întâlni, nu doar
la Călăraşi, dar şi la Caracal sau
la Lugoj, adică mai ales acolo
unde nu există teatre con
sacrate - teatrele populare

încercând şi reuşind întrucâtva
să le suplinească absenţa - ni se
pare extrem de important.
La Călăraşi, implicarea forurilor
locale frind mai puternică, a fost
posibilă rămânerea tuturor
echipelor pe parcursul celor trei
zile de festival, astfel încât
fiecare să poată urmări evoluţia
celorlalte. Un fapt demn de
reţinut este şi calitatea reperto
riului
abordat,
cuprinzând
texte, clasice şi moderne, pre
cum Nunta î:nsângerată de
Federico Garcia Lorca (Teatrul
Municipal "Traian Grozăvescu"
din
Lugoj),
Elisabeta
întâlnpJare o temele de Dario
Fo (Cercul Militar Medgidia),
Om.ul cu floarea în gură de
Luigi Pirandello (Grupul de
teatru "Eveniment" Bucureşti) ,
Scenă în patru de Eugen
"Ariel"
(Teatrul
Ionescu
Râmnicu-Vâlcea), piese româ
neşti, precum Proştii sub clar
de lună" de Teodor Mazilu
(Teatrul
"Aurel
Popular
Elefterescu" Călăraşi),
.Eseu
de Tudor Muşatescu (Teatrul
Popular Reghin), Spectatond
condanutat la moarte de

�
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tiv şi irelevant. Imperfecţiunile
şi le corijează de obicei din
mers în ediţiile succesive ale a
celeiaşi seri, pentru a putea an
tologa săptămânal versiunile
optime, adunate a{X)i într-un
C.D. (deocamdată Lşi. II !).
Premiul APTR e o binemeritată
recunoaştere artistică a celui ce
visează la un teatru de buzunar,
oferindu-ne de un an şi mai
bine un foarte preţios şi necesar
cabaret politic la domiciliu.

scena amatorilor

A fi
F

crarea rapidă, într-Lm creuzet o
riginal, ce decantează blirlescul
din grotesc şi sarcasmul din
sardonic, râsul din plâns,
adevărul din speculaţie, se-n
tâmplă să mai dea şi rebuturi,
dar procentul lor e nesemnifica

.•

Matei Vişniec (Teatrul Popular
Focşani), şi chiar o premieră în
România: Tango, Monsieur ?
de Aldo LoCastro (Teatrul
Municipal
Caracal).
Unele
colective artistice sunt îndru
rnate de regizori şi actori profe
sionişti, ceea ce ne face să cre
dem că, în mare măsură,
teatrele populare dau atenţia
cuvenită
actului
scenic,
încercând să se apropie cât mai
mult de performanţa celor pro
fesioniste.
Sigur că valoarea producţiilor
văzute la Călăraşi este destul de
câteva
trupe
eterogenă,
(Focşani,
Lugoj,
Rârnnicu
Vâlcea, Caracal) reuşind să ne
convingă de seriozitatea şi ta
lentul investite în zămislirea
unor
spectacole
posibile.
Lăudabilă ni se pare a fi, însă ,
mai ales pasiunea cu care aceşti
interpreţi (de diverse profesii)
devin "actori" de dragul teatru
lui, pentru bucuria de a fi
împreună, de a se exprima pe
sine şi în alt chip decât o fac în
fiecare zi. Nu-i lucru puţin.
Marinela Ţepuş

•
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nesteziată şi maltratată prin pre
miera cu Trandafirii roşii de Za
haria Bârsan (regia: Vlad Massaci), scena de la Grădina Icoanei a Teatru
lul "Bulandra" se trezeşte într-o curte in
terioară unde personalităţi se pierd, se
caştigă, se manifestă. Fără a fi neapărat un
.paţiu-parabolă, "maidanul cu viaţă" pro
pus de Gelu Colceag prin textul lui Spir6
Gyorgy se umple cu bucăţi de vise neîm
plinite, cu suflete ascunse în spatele uşilor
d1spuse simetric pe un petic de pământ
c nuşiu şi opac ca banalitatea însăşi.
Regizorul naşte o lume care se
consumă trăindu-se. Melancolia violentă
stă să se înece în paharele de coniac, dar
m 1 pluteşte puţin pe undele inepuizabilu
lul Julio lglesias, ecou al viitorului imposi
bil. Nici una dintre cheile pe care perso
naJele le au în buzunare nu poate deschi
de usa ce dă în spatele aparenţelor. Lu
mea din curtea interioară a vieţii nu visea
ză marginile ei, gândind că acolo se află
penferia De această dată periferia e în centru.
Buncul pământului nu e decât o măsea cariată.

Invataminte
U
�

Iti ma premieră a Teatrului "Bulandra", Tacâmuri de pui, este un
spectacol pe un text al autorului
maghiar contemporan Spir6 Gyorgy. Este
Interesant că, într-o epocă impregnată de
politică, dramaturgul preferă să constru
Iască o realitate neprecizată geografic şi
temporal, dar ale cărei tare sunt cele ale
lumii în care trăim. Personajele piesei (ale
căror nume sunt la fel de generice ca şi
cadrul în care se învârtesc) sunt privite
d1n unghiul relaţiilor dintre ele: sunt ve
cini. trăiesc în aceeaşi curte de ani de zile,
i�1 cunosc dramele şi împlinirile. Dar ce
fac ele pentru a-şi veni în ajutor unul altu-

Coloana cea mai trainică a spec
tacolului este textul dramatic, foarte bine
scris, cu situaţii clare şi suculente, incitant
pentru actorii care se ridică în unanimita
te la nivelul lui: Lumin�a Gheorghiu - o în
truchipare vie a firescului, Tora Vasilescu o poveste ambulantă, Doru Ana - bu
fonul unei societăţi ce se descompune,
Petre Lupu - o prezenţă oportună, bine
conturată. De remarcat, apariţia Mirelei
Gorea şi a lui Vlad Zamfirescu, cel din ur
mă o certitudine (deja) a Teatrului "Bulan
dra"; personajul său e nostalgic şi neclintit
ca ziua de mâine ce nu va aduce decât,
poate, o generaţie reeducată temeinic.
Fără a avea farmecul unei tragica
medii sau sobrietatea comică a farselor,
Tacâmuri de pui este un spectacol din ca
re se poate gusta. Totuşi, de la înălţimea
încă modestă a experienţei studentului
teatrolog, prorocim spectacolului de la
"Bulandra" un succes de casă. Şi asta pen
tru că este un spectacol care nu şopteşte,
ci strigă, în pustiul unei curţi interioare, cât
de ai noştri suntem, cu meditaţiile, pisicile,

garajele şi testamentele noastre rescrise
la infinit. Lumina din tunel rămâne aprinsă.
Dar cine ne garantează că dincolo de el
nu e tot o curte interioară ?
Răzvan a N iţă, Teatrologie, anul III

ia ? Doar într-un asemenea univers al in
diferenţei este posibil ca un om să moară
la doi paşi de semenii săi, iar ei să ignore
total faptul petrecut şi să-şi continue tabi
eturile ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Neidentificarea cu personajul, detaşarea
de el a actorilor îndrumaţi de Gelu Col
ceag, o undă de autoironie ca rezultat al
contemplării determină efectul comica
dramatic. Surâsul actorilor este vizibil în
spatele măştii, iar tragicul se naşte din
comedia caracterelor, care se repetă fără
sfârşit tonul şi mimica de funcţionară cam
ţoapă ale Torei Vasilescu, pupatul mărunt
şi apăsat al Luminiţei Gheorghiu, grosolă
nia personajului interpretat de Doru Ana,
hohotul grotesc al Mirelei Gorea etc.

Reacţia spectatorilor pendulează - era fi
resc - între râs şi îngândurare. Actorii
s-au inspirat din prezentul lor şi al publi
cului. Gesturile, situaţiile aparţin în mod
evident "curţii" noastre. l-am recunoscut
în sală pe toţi: Bătrâna, Femeia, Tata,
Mama, Profesorul. Piciul. .. Mai era nevoie
să-i revedem când îi ştiam atât de bine ?
Aşa pretind dramaturgul şi regizorul. Este
destul de puţin probabil ca demersul lor
să provoace o dorinţă de schimbare în
rândul auditoriului. Nici nu-şi propune.
Rămânem aşadar, până una-alta, dez
gustători în viaţă şi amatori de teatru
când vine vorba să ne vedem sosiile pe
scenă.
M i rona Hărăbor, Teatrologie, anul III
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Adeseori artiştii spun, nu fMa ambient sonor, o culoare,
orgoliu, cii în alegerea carierei lor : o lumină, un decor. 1 n ast
hotări't:or a fost destinul. Pe dumnea- fel de cazuri, regizorul
pretinde de la compozitor
voastrii ce v-a determinat sii luaţi drumul
o contribuţie substanţială.
acestei profesii ?
Am ajuns să compun muzică de Am avut marea şansă de a
scenă printr-o întâmplare şi m-am ataşat colabora cu regizori admi
de această activitate ca de un hobby. O
rabili: cu cei care au semnat
fac, prin urmare, de plăcere. E adevărat montările pe care deja
că, de la un punct încolo, ea a devenit le-aţi amintit, ca şi cu
aproape o profesiune, dar parcă nu o Alexandru Tocilescu, Vlad
consider chiar bine desemnată prin acest Mugur, Adrian Lupu, Dan
termen. Poate nu s-au cristalizat inci\ în
Micu. Am lucrat cu Ion
mine legile acestei profesiuni, ori ale aces Caramitru. Toţi mi-au soli
tei arte. Compoziţia muzicală pentru
citat o colaborare consis
teatru e mai degrabă o abilitate de tentă.
adaptare la condiţiile scenei.
Nu mi-aţi spus
Cum a inceput aceastii îndelun pânii acum unde s-a intersectat prima
gată preocupare pentru lumea sonorii a oarii biografia dumneavoastrii cu teatrul.
La Institutul de Folclor din
spectacolelor ? Muzica este o artii dura
bil� teatrul este o artii care se dizolvii în
Bucureşti, unde am fost cerc�tător mai
timpul limitat al reprezentaţiilor. Nu vă bine de 25 de ani. Fiind tâniir cercetător
simţiţi sfflşiat de ace� miicar aparentă, acolo - trebuie să subliniez lucrul acesta
şi o să vedeţi de ce -, atunci când au venit
contradicţie ?
la un moment dat nişte studenţi de la
Ba da. Pot afirma, dar nu cu
amărăciune, că este un lucru regretabil
regie să se documenteze pentru un spec
pentru orgoliul personal faptul că muzica tacol, au fost trimişi la mine, pentru că eu
nu are o viaţă mai îndelungată decât nu eram atât de ocupat cu studii şi cu
spectacolul pentru care a fost scrisă. 1 n
lucrări cum erau ceilalţi. Aşa am avut un
plus, pentru o montare, ea are un rol prim contact cu teatrul. Norocul a fost ca
oarecum subsidiar, de "slugă", de acei trei regizori să devină nişte nume Dan Micu, Andrei Belgrader şi lulian Vişa.
"cenuşăreasă", nefiind întotdeauna re
mar-cată şi judecată. Le sunt foarte Actorii cu care colaborau erau de aseme
recunoscător criticilor care au comentat nea foarte buni. printre ei aflându-se
Mircea Diaconu, Gelu Colceag, Luminiţa
compoziţiile mele, totuşi nu pot să nu
constat că această componentă a specta Gheorghiu. Ritmuri s-a jucat la Teatrul
colului nu este Tntotdeauna surprinsă în "Podul", cam în 1 969. Dacă nu a fost
toate nuanţele ei.
chiar actul de întemeiere al acelui pol
Sii tie doar o coincidenţii ideea spiritual atât de important pentru
comunii a criticilor care au analizat spec aspiratia la actorie, a fost oricum unul din
tacolele "sonorizate" de dumneavoastrii tre primele spectacole jucate acolo. De
aceea că montările respective aveau "o ce spun că a fost o şansă pentru m ine ?
structurii polifonică"? Mii refer aici şi la Nu pentru că numele lor au acum ecou
Danaidele, la Penthesileea sau la şi strălucire, ci pentru că s-a alcătuit o
Săptămâna luminată.
echipă care a optat pef]tru teatralitate.
E o subliniere care vizează un Acest lucru m-a făcut să înţeleg şi să ader
întreg spectacol, o opţiune regizprală în foarte repede la ideea spectacolului care
fond. Dacă regizorul gândeşte astfel o foloseşte muzica nu ca pe o ilustraţie, ci
montare, înseamnă că dă muzicii un rol
tlrept camerii de rezonanţă a ideilor unei
important şi nu doar unul ilustrativ. montări. Ca student, am văzut spectacole
Muzica devine altceva decât un simplu în care muzica se derula de pe o bandă,
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la fel ca muzica de film, şi nu vedeam
posibilitatea colaborării mele cu teatrul
sau posibilitatea introducerii muzicilor
care mă interesau - mă gândesc la muzi
ca exotică, la cea folclorică, la cea expe
rimentală. Nu-şi aveau locul în teatrul din
alte vremuri.
Când compuneţi muzicii de
scenii simţiţi cum tonurile se distile� de
la reprezentările şi corespondenţele pre
văzute în scenariul dramatic, la o compo
ziţie care exi� inspirat, prin ea însăşi ?
Capacitatea de a-mi imagina cum
va suna o compoziţie ce se va întâmpla în
scenă s-a rafinat după ani de experienţă.
Muzica se modifică în funcţie de inter
pretări, nu poate exista pentru ea însăşi
decât în gândul meu. Uneori muzica a
devenit în timpul reprezentaţiilor mai
bogată, s-a personalizat Există, ca în orice
moment de creaţie, un fel de evoluţie a
meşteşugului, o capacitate de a rezolva
mai repede şi mai exact ceea ce îţi imagiO adecvare.
Atunci când lucrezi mult - iar mie
mi-a plăcut să compun muzică de scenă şi
am făcut multe spectacole - se naşte o
stare pe care aş numi-o ''îndrăgostirea de
teatru".
FMii îndoiai� la un moment dat
ritmul dumneavoastrii interior s-a "supra
pus" ritmului altor creatori.
De cine se leagii existenta unui

astfel de acord fundamental ?
1 n pri m u l rând

de

funcţie de condiţiile concrete pe care le

mult pe cât le-am folosit eu. Compozito

M i hai

am la dispoziţie - actorii, nivelul lor de

rii au avut prudenţa de a le doza mai dis

Măniuţiu. Nu a fost primul cu care am

muzicalitate, de disponibilitate faţă de for

cret. Eu le-am folosit cu îndrăzneală, pen

colaborat dar - poate sunt influenţat de

mula de teatru. Unii acton se arată recep

tru că spectacolul de teatru nu este un
concert. Se întâmplă aici mult mai m u lte

premiul care mi s-a acordat - în orice caz

tivi, dar receptivitatea lor e mai degrabă

am avut acest sentiment de înţelegere

intenţională şi formală, nu reală. În funcţie

lucruri

Intelectuală şi artistică perfectă. Dialogul

de aceste disponibilităţi. dar şi de cele

imperfecţiu11ea,

unor sonorităţi nu fac rău: dimpotrivă,

nostru era eficient şi mă inspira.

decât

la un

concert şi

durităţile,

atunci

asperităţile

De

pragmatice, ale instituţiei teatrale - capa

asemenea, m-am înţeles foarte bine cu

citatea de a-mi furniza materiale pentru

sunt

felul de a gândi muzica şi cu muzicalitatea

instrumente noi, precum şi i nstrumentar

calofilia unor combinaţii timbrale dintr-o

pe care o are Silviu Purcărete. Nu mă

muzical propriu-zis - şi de opţiunea regl

muzică de cameră să spu11em, chiar una

refer numai la

zorală se construieşte axul sonor al spec

modernă.

tacolului.

V-aţi putea defini activitatea ca
meditaţie asupra problemelor lumii în
mediul special al muzicii ?

Danaidele,

ci şi la un spec

tacol făcut la Constanţa, atunci
ne-am cunoscut, şi anume la

Atrizilor,

când

Legendele

precum şi la un spectacol de

Cu ce instrumente mai neobiş
nuite aţi lucrat ?

păpuşi, pus în scenă tot acolo - mai puţin
amintit acum

,

-

Călina, �t-Frumos,

o

păpuşarilor
Alexandru

din

decât acu rateţea,

scrie muzică structurată în forme ample,

Atunci cu ce sonorităţi ne-

România.

Tocilescu

expresive

Dacă aş fi un compozitor care

Nu am căutat instrumente neo
bişnuite. Dimpotrivă.

montare realizată cu distribuţia de aur a

mai

care să-şi permită un discurs filosofic topit

în muzică, atunci aş putea să accept defi

am rezonat la spec

Cu sonorităţi mai rare. poate ...

niţia pe care o propuneţi. În ceea ce mă

tacolul

De fapt cu unele mai puţin fam il iare

priveşte, lucrurile nu sunt la acest nivel.

sau la

Barbu Văcărescu, vânzătorul ţării
Occisio Gregorii. Pentru toţi a fost

marelui public. Gradul de noutate sau de

Contribuţiile mele swnt mai discrete, ele

surpriză l-am dozat în funcţie de nece

se convertesc în părţi, în particule ale

sitaţile

spectacolului, care eventual comentează

o

bucurie realizarea acestor spectacole.

Mihai Măniuţiu spunea că jocul
actorilor rnspândeşte "spori emoţionali".
Muzica Ti adun� poate, într-un fel de
aureolă a spectacolului. V-aţi gândit să
orchestraţi vocile actorilor, să le "acor
daţi" cu muzica pe care o creaţi pentru
scenă ?

piesei.

La

Săptămâna luminată,

instrumentele sunau stran1u prin combi

problemele lumii în totalitate.

naţie, în fond ele fiind dintre cele mai

Cu ce privire vă întoarceţi în
lumea reală după ce desenaţi linia sonorn
maiestu� monumental� ecourile de
dincolo de timp caracteristice multor
spectacole la care aţi colaborat ? Cum vă
întoarceţi într-un spaţiu al fragmentului, al
risipirii, al zgomotului ?

banale: o vioară - la care se cânta cu
arcuşul, într-un mod mai degraba rudi
mentar (ca tehnică, nu ca efect artistic);
erau nişte tobe obişnuite, buhaie - instru

Poate că nu la propriu. Nu m-aş

mente cu sunet nedeterminat -, clopote

putea lăuda că aş fi remarcat timbrui

tubulare, tălăngi, o toacă de lemn, o tiugă

vocilor unor actori, în funcţie de care aş fi
construit arsenalul de i nstrumente sau aş

- adică o tărtăcuţă cu seminţe în ea, care

Ca muzician, nu realizez această

suna ca un fel de maracas, o vezică de

trecere între ficţiune şi cotidian. Sunt

fi structu rat muzica. Dacă lucrul acesta

porc uscată cu seminţe de porumb în ea.

zone apropiate. Viaţa de toate zilele nu

s-a întâmplat cumva, poate că a venit din

Sunt

dintr-o

m i se pare a fi într-un dezacord complet

zona intuiţiei, a experienţei, nu neapărat

tradiţie folclorică, nu numai românească,

cu gândurile mele, cu sentimentele mele,

din

ci europeana, intrând deopotrivă şi în

cu evenimentele la care sunt martor cu

planul

conştientului.

Muzica

unui

obiecte

care fac

parte

spectacol se alcătuieşte cu siguranţă în
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ună cu muzica pe care o scriu. În ceea ce
îmi imaginez sunt şi lucruri foarte con
crete. firescul unor sonorităţi, reflexul
unor stări personale aflate în stratul cel
mai apropiat de experienţele actualităţii.
Cu siguranţă dl există momentul inspi
raţiei, când graniţele se topesc şi nu poţi
şti care e alchimia unei fraze sonore. Pot
lucra în aproape orice condiţii - şi
noaptea, şi dimineaţa devreme, într-o
cameră sau în tren, în călătorii foarte
lungi. Pentru mine orice moment poate
să se transforme într-un moment de
lucru. Experimentez, învecinându-mă cu
variate zone ale realului. Fără intenţie
parodiez mitul "tumului de fildeş".
În anii în care aţi lucrat la Institutul
de Folclor "Constantin Brăiloiu" aveati o
activitate puţin spectaculoasă, M mari
schimbări, liniară Vă gândeaţi că biografia
dumneavoastră va lua o tumură atât de
dinamică, de creativă ?
Nu m-am gândit, dar trebuie să
vă spun că a exjstat mereu o împletire
între cele două laturi, am mers pe o funie
tăcută din două fire. Cunoştinţele mele
de etnologie şi folclor m-au ajutat în
muzica de teatru - în sensul că am folosit
nu numai sugestii muzicafe folclorice, ci şi
simbolistica, semnificaţiile unor gesturi sau
instrumente, unor materiale sonore: lem
nul, metalul. Ele nu transpar neapărat, nu
ies în evidenţă, dar au importanţă pentru
calitatea întregului spectacol. M-au intere-

teatrul de păpuşi. L-am studiat în com
plexitatea lui, nu numai din punct de
vedere muzical. Am colaborat la foarte
mutte spectacole de gen. L-am amintit pe
Silviu Purcărete, dar colaborarea cu el în
ac.eastă zonă nu se limitează la ceea ce
am menţionat deja. Tot la Constanta am
tăcut Insula pe din doul iar la Bucureşti
am colaborat la Omuleţul de puf Cu
doamna Kovăcs lldik6 am lucrat la Cluj
mai mutte spectacole, la fel la Timişoara,
la Baia M are, la Sibiu.
Aţi glsit o sal1 de teatru cu o
acustică perfectl. Tn care sunetele pe care
vi le-aţi imaginat să tşi sporească forţa
expresM, să se "potrivească" intr-un
mod ideal ?
Această "potrivire" nu depinde
numai de sală. Aţi pus degetul pe o rană
dureroasă, despre care nici n-aş fi discutat
dacă nu mi-aţi fi pus această întrebare.
Într-adevăr, sonoritatea unui spectacol
depinde şi de felul in care e pusă în pagină
muzica. Această "punere în pagină" ţine
de scenografie şi. în egală măsură, de
acustica sălii. Dacă scenografii folosesc
fundalu ri din pânze groase, îmbrăcăminte
di11 materiale grele, panouri, aceste
sunete sunt absorbite, iar ceea ce se aude
în sală e mult Climinuat faţă de ceea ce am
intenţionat să creez ca efect. E foarte
dureros. În Săptămana lumina� am avut
panouri reflectorizante de sunet în
spatele muzicanţilor şi astfel muzica a fost
resimţită şi remarcată în toate virtuţile ei.
La Omorul Tn catedrală lucrurile s-au
schimbat radical, pentru că de atunci regi
zorul a ţinut ca muzicanţ1 să nu se vadă,
nici măcar între ei nu se vedeau, comen
zile eraU luminoase. Dar aceste aspecte
au impietat foarte mutt asupra calităţii
interpretării muzicii şi asupra sonorităţii
ei. Ar fi trebuit să sune ca o orchestră
simfonică pentru a percuta din plin.
Asemenea probleme am avut şi la Cluj, la
Troilus şi Oesida, unde scenografia obtu
ra receptarea muzicii, iar modificarea
utterioară a decorului nu a fost posibilă.
·
Consider, de aceea, că ar fi bine ca spec
tacolele să fie discutate de echipa de cre
atori in ansamblul ei înainte de a începe
lucrul prop riu-zis. Şi scenograful trebuie
să fie pus la curent cu ceea ce va face
muz1cianul, trebuie să ştie ce instrumente
se vor folosi şi cum se va realiza coloana
sonoră a spectacolului.
Dacă actorii sunt "interogaţi" cu
obstinaţie asupra rolului pe care ar dori
să-I joace. pe dumneavoastră v-aş întreba
care este formula de univers sonor la
care visaţi încă şi pe care speraţi s-o întâl
niţi ca propunere din partea unui regizor.
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Am asemenea visuri, pot s-o
spun cu toată inima. Sunt fireşti tocmai
din cauza problemelor cu care m-am
confruntat. Ar fi în primul rând ideal ca
actorii să aibă şi o bună pregătire muzi
cală. Nu le pretind să fie cântăreţi sau
instrumentişti de înaltă clasă. Dar e nece
sar să aibă educaţie muzicală, care ţine de
decenţă, după părerea mea, într-o ţară
civilizată, şi această educaţie le lipseşte,
din păcate, foarte muttor oameni, nu
numai actorilor, prin tipul de învăţământ
general practicat la noi. Actorii trebuie să
fie capabili să cânte şi să fie receptivi la
sugestiile muzicale care li se dau, să fie
receptivi la diferite feluri de intonaţie. Nu
trebuie să folosească numai vocea aceea
cu care fredonează in baie, ci să poată
cânta şi ca un cântăreţ de operă, dacă
vor, de exemplu, la un moment dat, să
ironizeze această manieră, sau ca un
cântăreţ de music-hall, dar şi ca un şaman,
care are vocea distorsionată în scopu ri
magice, rituale, sau cu o voce care nu
este firească, să zicem cu una feminină
exagerată sau de copil. Neapărat, un
actor trebuie să ştie să cânte la un instru
ment, dacă nu la mai multe. Altfel este
foarte greu. A aduce un muzician profe
sionist în teatru e aproape acelaşi lucru cu
a pune pe bandă fragmentul muzical care
te interesează. Muzicianul nu se va integra
niciodată în spectacol la fel de bine ca
actorul, care cunoaşte şi simte legile
teatrului. Apoi, sala ar trebui să nu fie una
convenţională, ci mai degrabă un spaţiu
adaptat din punct de vedere al acusticii
unui spectacol total. La Paris există un
laborator care se ocupă de analize acus
tice, de sonoritatea spaţiilor pentru spec
tacol. Ar trebui să preluăm din rezultatele
acestor cercetări. Nu în ultimul rând,
visez ca teatrele să fie atât de bogate
încât nu numai să îşi răsplătească aşa cum
se cuvine actorii, dar şi să poată cumpăra
instrumente de calitate sau măcar să facă
rost de materiale din care să se poată
construi în atel iere, cu meşteri dăruiţi,
instrumente speciale pentru fiecare spec
tacol. Ţin să spun acest lucru: consider
instrumentul un obiect al spectacolului. El
trebuie să joace, să aibă o formă care să
se adauge expresivităţii imaginii unei
montări ...
Să fie o voce...
Să fie o fiinţă. Să se acorde cu
timpul şi spaţiul scenic. Muzica şi instru
mentele care o nasc pătrund esenţele
spectacolului, le adaugă deopotrivă
emoţionalitate şi raţionalitate.
Adina Bardaş

itinerarjj

ry1onique

ideea europeană

ş•

Geneva

M

fost invitat să apar în spec

nealterată, acoperită de inspi

Am

raţie, ferită de frontiere, granite,

tacolul

onique Dorsel, anima

piedici, putând să respire liber

Monique

toarea şi

fondatoarea

în timp şi spaţiu. Monique ada

juca în franceză şi română

Teatrului

Poem

din

ugă că tema si.rn):X)lismului eu

scenariu bazat pe opera poetică

1 �n.J.Xelles, îmi spune că i

Bacovia,

alături

Dorsel,

unde

a lui George Bacovia.

un
fost

se

ropean nu are în fapt

se

portanţă pentru ea; această ale

foarte entuziasmat de idee, o

mtâmplă pe piata teatrală euro-

gere literară reprezintă doar un

dată pentru

preteXt âe a face

niciodată alături de Monique şi,

par
1

periculos

�mă,

ceea

unde apare

cam

ce

ce dă

mare

teattu,

im

de
vom

creând

1 umnezeu. l-am răspuns că nu
liber şi în limitele adevărului. În
numai teatrul este ambiguu în . calitate de animator al teatrului,
l�uropa şi că, în armonie cu
ea nu consideră primordial fap
tul de a organiza serii de repre
. t hsurzii din teatru, în via,ta
l 1trânului continent se poate
zentaţii, în st:rictetea impusă de
buget, trupă şi orizont repertori
1 >l scrva, în general cu ui.rnlre,
1111, tot deschizând uşile dintr
al, ci de a crea o stare de teatru
"cu sufletul la gură", aşa cum a
' > pnrte în alta, nu mai este loc
d · trecut, afară de cazul în care intitulat anul trecut un alt festi
.1 i suficientă condiţie fizică să
val iniţiat de teatrul ei.
� u i pe fereastră. Ea mi-a repli

t .Il ,

F.lmânând

serioasă,

c

t �.llrul de azi este salvat dacă

1 >rirn rdială rămâne ideea de
t 1 o:.ttivitate. A mai adăugat că se

g,ind te să producă un festival
curc pean cu texte scrise de
u ni
lişti din toate colturile
l ' )11tin ntului. O dată tema sta-

Apoi

Monique

numele ţărilor pe

mi-a

nu

torul

care speră să
Comunităţii

Austria,

Belgia,

Portugalia,

cu muzica originală

Hugo

von

Maurice
Wilde,

nu

i-am

aflat

de

încă

Punerea în scenă

le

Thomas

De
şi

îi

Mallet
este

numele.

aparţine lui
în

engleză,

Burgess,
limbile

iar

rolul

Lunei (inventat de regizor) e
cântar

şi Rusia.

de

soprana

britanică

Fiona McAndrew.

fi

Toate acestea sunt nunlai idei,

Hofmannsthal ,

Eugenio

de

t.m compozitor britanic căruia

Britanie,

Maeterlinck,

spe

scrisă

cial pentru acest spectacol

franceză

vor

iubitor de

combină textul lui Oscar Wtlde

Europene:

deja,

mare

de inima mea.
Am fost de asemenea distribuit
în Salotn.eea, un spectacol ce

spectacolul

România

stabiliţi

un

obţină aju

Marea

Autorii,

st.mt

poezie, Bacovia este aproape

implice în acest proiect amplu,
pentru

că nu am jucat

în al doilea rând, pentru că, deşi

înşirat

care vrea să

Am

proiecte, dorinte mărturisite

Oscar

la

telefon.

Castro,

George Bacovia şi Cehov.

Radu Duda

s u b fe reastra M ari e i ,
la

teatru

mea v1ne elegant îmbrăcată: chiar şi cei care au o concepţie

o modalitate sonoră de a se evidenţia: cu celularul în sala de

n1e sau învechită despre eleganţă păşesc în rotonda Aten e

spectacol. Nici unul dintre ei nu este de la NASA şi nu coman

ulUI sau la Sala Radio după ce s-au gândit cum să se îmbrace şi

dă lansarea satelitilor; nu la Bucureşti s-a decis preluarea firmei

u deCis în favoarea unei variante care, fie că stâmeşte admi

Rolls Royce de către BMW. Şi, totuşi, aceşti oameni dubios de

st

,

\IJ unanimă, fie că îi place doar purtătorului, este rodul unei
laboran.

1 ncă există convingerea că un

concert simfonie este

importanţi întrerup şi deranjează spectacolele: telefonul ţârâie,
ei aruncă în jur o privire fals îngrijorată, dar, sincer convins de

un

veniment care îţi soli cită o anume înfăţişare. E o problemă

importanţa sa, "omul important" bâigu ie ceva în receptor. Efec

d

decvare, nu de snobism. La teatru - în general - oamenii

tul e dublu: vecinilor săi întâmplători le-a arătat că nu este un

v1n îmbrăcaţi cum se nimereşte.

1 ncă o

situaţie în care demo

cratlsmul afişat a coborît standardele comportări i, presupusa

oarecare, iar i nterlocutorului nevăzut i-a comunicat în ce am
bianţă "cultă" se găseşte.

. rbătoare a întâlnirii este maculată în mod voit de o neglijenţă

N-am verificat, dar prezumţia de vinovăţie pe care o nutresc

v c1nă cu dispreţul. Nici acei care obişnuiau să o facă nu mai

faţă de toţi mitocanii mă face să cred că la teatru n-au venit

1 n capi

v1n luxos îmbrăcaţi la teatru, ca să nu pară caraghioşi printre

plătind u-şi biletul, ci tranzacţionând o invitaţie gratuită.

ceilalţi. Şi, totuşi, oamenii deosebiţi ţin să-şi marcheze diferenţa

talismul original din România, milogii au celulare şi săracii dau

ş1, dac� au renunţat la blazonul veşmintelor elegante, au găsit

de pomană.
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�� scena h•mii

nar
' Domn u l K . n u p u t ea
a n i. ve r s ă r i. l e .
'

•

•

ni îndelungaţi, cercetătorii şi regi
zorii de teatru s-au tot întrebat
în ce măsură opera lui Brecht aparent atât de limpede, atât de partizană
politic, atât de univocă, atât de voit didac
tică pe alocuri - mai este încă actuală. A
fost, probabil, nevoie de fastuoasa aniver
sare a naşterii scrirt:orului, de ampla serie
de emisiuni transmisă de televiziunea ger
mană sub titlul "Tot ce este Brecht ... ", de
recentele premiere cu piese ale dra
maturgului, pentru ca, după atâţia ani de
dezbateri, să devină izbitoare fascinanta
ambiguitate a operei, acea ambiguitate
care-i asigură perenrt:atea.

A

•

La Deutsches Theater, johanna Schall nepoata scriitorului - a montat recent,
din prima perioadă a creaţiei dramaturgu
lui, 1 n junglă. 1 n junglli şi nu 1 n jungla
oraşelor, deoarece regizoarea a optat
pentru prima versiune a piesei ( 1 922),
care purta acest titlu. 1 n versiunea aleasă

implicaţiile social-economice ale conflic
tului dintre George Garga şi malaiezul
Shlink sunt mai puţin reliefate de autor
decât în versiunea ultimă a textului; versi
unea din 1 922 e mai directă, mai spon
tană. Dar şi mai puţin subtilă.
Povestea înfruntării ireductibile a celor
doi în atmosfera inumană a unui m are
oraş este povestea distrugeri i reciproce şi
a auto-distrugerii pătimaşe a doi oameni
care se iubesc şi se urăsc reciproc cu
egală patimă. Sălbăticia relaţiilor dintre
oameni În jungla oraşelor exacerbează
conflictul dintre eroi, devine felul lor de a
se exprima şi, în acelaşi timp, de a-şi
camufla natura veritabilă. 1 n ep oca noas
tră penmisivă, regizoarea n-a ezitat să
scoată la lumină aspectul homosexual al
relaţiei. 1 n schimb. ea a neglijat rafina
mentele complicatului raport dintre
relaţiile sentimentale ale personajelor şi
evoluţia lor pe plan social.
Montarea se foloseşte de faimoasa

https://biblioteca-digitala.ro

cortină brechtiană până la jumătate din
înălţimea scenei (un citat ironic !). 1 n
spate, pe un circular, se vede un cer înno
rat, pictat suprarealist. Prima scenă se
desfăşoară în faţa unor faţade de casă
tratate naturalist. La sfârşitul pnmului ta
blou un automobil i ntră în scenă şi sparge
zidul. 1 n spatele peretelui cvasi-demolat,
dar prevăzut la etaj cu o pasarelă, specta
torii descoperă, la rotirea tumantei, o
sculptură supradimensionată - în manieră
expresionistă - a unui soldat în unifonmă
din perioada primului război mondial. Sol
datul a căzut, dar încă se mai zvârcoleşte,
aşa că e cu un picior şi un braţ în aer. Pe
uriaşa sculptură actorii se caţără şi circulă
mai tot timpul. 1 ntre sculptură şi peretele
demolat sunt amplasate rând pe rând di
versele locuri de joc cerute de acţiunea
piesei. Nenumărate efecte de lumini pun
în valoare acest decor - simbolist şi supra
încărcat şi, între acestea, lumini de neon
colorate, foarte neplăcute la vedere.

Din păcate, deşi e jucat admirabil, specta
colul, pe măsură ce înaintează, îi scapă re
gizoarei de sub control; el se îneacă tot
mai mult în melodramă şi kitsch. 1 n final,
Garga, cocoţat pe braţul soldatului muri
bund (în palma enorTT\ ă a acestuia zace
cadavru! malaiezului), azvârle bancnote în
tot spaţiul scenei şi, ca să se simtă pe de
plin descătuşat. îşi scoate şi cămaşa...
•

Regizorul Alexander Lang, unul dintre numele- importante ale regiei genmane actu
ale, a încercat, la Deutsches Theater, o
viziune înnoitoare asupra Operei de trei
parale. El retrimite textul în istorie, ceea
ce e incitant, după ce atâtea montări din
ultimele decenii au cultivat sâcâitor, ade
sea căznit. aducerea lui în actualitate.
Costumele trimit la epoca victoriană. De
corul spectacolului este o construcţie u
nică, cenuşie, o anfiladă de curţi interioa
re înghesuite sub arcade şi între trepte la
terale, un coridor care se înfundă, cu per
spectiva forţată, în adâncimea scenei; în fi
ecare curte se află câte un obelisc. Asi
metrii subtile şi sugestia de arhitectură
degradată sporesc expresivitatea decoru
lui. Senzaţia pe care o produce e de în
ghesuială, de sufocant, de puşcărie cu
ifos.Numai că nu e tocmai limpede cu ce
anume realitatea istorică şi socială pune în
relaţie povestea din piesă.
La nivelul interpretării actoriceşti înnoirile
sunt discutabile. Mackie îşi începe rolul în
linia tradiţională, dar e afectat şi nu de pu
ţine ori vulgar. Polly Uohanna Schall) cân
tă faimosul song despre jenny a Piraţilor
într-o manieră cabaretistică, încercând să
diversifice şi să teatralizeze balada, vă
duvind-o însă cu totul de emoţie şi de
tragism; după mine, şi de noimă.
Succesele actoriceşti (Peachum, Doamna
Peachum, Brown) sunt în prelungirea tra
diţiei. Iar noutatea frapantă, tulburătoare,
se pierde în acest context derutant. Jenny
- Margit Bendokat. cu o fizionomie care
o aminteşte pe a Annei Magnani, ocoleş
te magistral capcanele rolului. Jenny-Spe
luncă a ei are o asemenea candoare de
gospodină, încât aproape că nu-şi justifică
porecla. Şi, tocmai de aceea, duplicitatea
personajului apare ca înspăimântătoare.
Una peste alta, spectacolul, gândit în rit
muri, după părerea mea, excesiv de lente,
e cam plicticos.
•

1 n 1 928, după legendara premieră a Operei de trei parale, câţiva dintre cei care
alcătuiau echipa spectacolului au hotărît
să se amuze înaintând pe filonul de suc
ces recent descoperit. Rezultatul a fost, în
1 929, Happy End. Ideea de la care s-a
plecat a fost de a parodia filmele cu sfârşit

fericit confecţionate la Hollywood, printr
o poveste în care Anmata Salvării se con
fruntă cu o bandă de gangsteri, până când
aceasta se reconverteşte la cauza creştină
şi e astfel mântuită. Dar în cursul elaboră
rii spectacolului au survenit prea multe in
cidente şi succesul lucrării n-a fost la înăl
ţimea aşteptărilor, deşi Happy End conţi
ne două din nestematele lui Kurt Weill "Bilbao-Song" şi "Surabaya johnny" - şi
încă multe numere muzicale excelente.
Berliner Ensemble prezintă lucrarea într-o
fonmulă concertantă. Este, cred, cel puţin
pe jumătate, o cochetărie a teatrului să-şi
denumească astfel spectacolul. El be
neficiază de un decor construit o cutie gri,
în peretele din stânga al căreia e decupată
o fereastră cinemascop l că, amintind-o pe
aceea care în studiourile de radio des
parte studioul propriu-zis de încăperea
regiei de sunet; peretele din fund al cutiei
este din hârtie; în finalul spectacolului
muzicanţii din orchestră dau năvală în
scenă, sfâşiind hârtia. Pe scenă se află un
pian, scaune, pupitre pentru note (pe ele
îşi ţin actorii textele) şi un fel de podium
îngust cu trepte, ca o tribună, pe care se
suie dirijorul orchestrei - între numerele
muzicale el stă ascuns în spatele acestei
tribune. Scenograful Martin Fischer a ima
ginat costume în alb-negru, jucându-se ra
finat cu diversele posibilităţi de a combi
na aceste culori în pantaloni, veste, că
măşi etc.
Spectacolul are mizanscenă, deşi actorii
ţin textele în mână. (Nimic nu e mai
brechtian ca procedeu de distanţare de
cât acest fel de jumătate joc-jumătate lec
tură.) Un efect de lumină deosebit de fru
mos şi de expresiv decupează momente
le muzicale ale spectacolului. Foarte strâns
ritmat, jucat cu o bună-dispoziţie debor
dantă, molipsitoare, spectacolul are un far
mec irezistibil. Şi haz. Şi are, neaşteptat, şi
o nesfârşită poezie. Mă bate gândul că lec
tura concertantă, uşor "băşcălioasă", este
fonmula optimă de prezentare a lucrării
azi, o fonmulă foarte brechtiană şi foarte
actuală în acelaşi timp (textul de spectacol
şi regia: Bărbel Jaksch); montarea nu ia
peste măsură de în serios un text a cărui
problematică e întrucâtva depăşită, dar îi
transmite totuşi sensurile fundamentale şi
trimiterile satirice, atâtea câte sunt.
•

Piesa Die Massnahme (Decizia) a fost
scrisă de Brecht în 1 930 şi face parte din
tre piesele sale numite didactice. lată cum
îşi prezintă dramaturgul însuşi lucrarea:
" ... patru agitatori comunişti se află în faţa
unui tribunal de partid, reprezentat de
corul maselor. Ei au făcut în China propa
gandă comunistă şi, în cursul îndeplinirii

acestei misiuni, au fost nevoiţi să împuşte
un tânăr tovarăş de-al lor. Acum, pentru
a dovedi judecătorilor că luarea acestei
măsuri, de împuşcare a unui tovarăş, a
fost necesară, ei arată cum s-a comportat
în diferite situaţii politice tânărul tovarăş.
Ei arată că acesta era din punctul de
vedere al sentimentelor sale un revolu
ţionar, dar nu avea suficient respect pen
tru disciplină şi nu-şi lăsa suficient raţiunea
să vorbească, aşa încât, fără să vrea, el a
devenit un pericol grav pentru mişcare.
Scopul piesei didactice este. aşadar, să
arate o comportare incorectă din punct
de vedere politic şi să inculce în acest fel
o comportare justă. Prin acest spectacol
este pusă în discuţie întrebarea dacă o a
semenea prezentare are valoare politică."
Curând după premieră, Brecht a interzis

reprezentarea piesei; moştenitorii drama
turgului au menţinut interdicţia. Pretextul
acesteia - căci e vorba, evident, numai de
un pretext - a fost că piesa. concepută i
niţial ca un text scurt adecvat reprezentă
rii lui de către echipe de amatori, e prea
dificilă pentru posibilităţile acestora (mu
zica: Hanns Eisler); în realitate, e limpede
că Brecht a realizat după prima montare
cât de explozivă e lucrarea şi a vrut s-o
îndepărteze de public.
Berliner· Ensemble a obţinut anul trecut
dreptul de a monta piesa şi astfel, după
peste şase decenii, ea a revenit pe scenă.
Regizorul Klaus Emmerich (care a conce
put şi decorul) a pus spectacolului un
motto din opera lui Karl Valentin, celebrul
autor şi interpret de cabaret: "E, nici vor
bă, simplu, numai că nu vrea nicicum să
intre în cap". Motto-ul dă tonul distanţării
faţă de teribila dilemă despre care e vor
ba în piesă.
Scena este îmbrăcată toată în negru. Co
rul maselor este plasat pe un fel de tribu
nă foarte abruptă, şi ea neagră, construită
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la mijlocul înălţimii scenei, şi e îmbrăcat

Pentru protagonişti există un minimum

nalilor, ci şi mecanismul ajungerii la putere

din cap până în picioare în negru: toate

de mizanscenă. Anonimatul la care îi

a fascismului, un fenomen care se poate

astea îl fac să evoce nişte îngeri ai morţii

constrânge clandestinitatea - element e

reproduce oricând

plutind sini ru într-un hău de întuneric.

senţial al situaţiei dramatice - e marcat în

procese economice.

Numai în finalul spectacolului corul apare

spectacol prin ochelari negri.

Toate astea nu sunt, desigur, inexacte: ce

pentru câteva clipe pe un fundal roşu, ca

jocul actoricesc este construit cu un ma

nu sare în ochi e faptul d1, anal izâ'nd pro

însângerat Orchestra, vag luminată, ca şi

xim efort de obiectivare faţă de cele po

cesul dobândirii puterii de câtre nazişti,

dirijorul, se află pe podeaua scenei, în faţa

vestite. Spectacolul povesteşte o

corului şi este despărţită de prosceniu

comisă cu bună-credinţă, din consideraţii

rimă

ca

umnare a anumitor

B�t cerceta. de fapt. mecanismul i

rarii

oricărei 8ictaturi, a oricărui regim totalitar.

printr-o cortină de tul, care îndeplineşte o

politice care par juste crim inalilor, şi înfă

Cu zelul lui demiti;�:ant. Brecht a Tncorpo

funcţie dublă, căci distanţează şi creează

ţişează contradicţia de neîmpăcat dintre

rat în text cel puţin trei parodii subtile ale

atmosferă, dar serveşte şi ca ecran pentru

interesul

proiectarea textelor cântat

spontan

de

cor

politic şi

sentimentul

uman

(temă obsesivă în creaţia lui

unor scene din mari texte clasice - Faust
şi

Richard al I II-lea.

Grandoarea tragicl pe

(acestea, prin forţa împrejurărilor, nu sunt

Brecht). Grandoarea spectacolului constă

care scriitorul i-o contestă lamentabilului

întotdeauna întru totul inteligibile).

în a nu tăinui că e vorba de o crimă des

gangster din Chicago. gonită pe uşă, se

1n

(

prosaeni u acţionează actorii. Regizorul

pre Uniunea Sovietică şi despre diferite

reintoarce astfel în

a dublat numărul agitatorilor. Un grup de

teme predilecte a e propagandei comu

pe fereastră.
Cine poate afi mna categoric că ştie exact

patru a�ori tineri, îmbrăcaţi în alb-negru,

niste se vorbeşte în specla,col acrişor,

joacă rolurile agitatori lor aşa c m sunt ele

strepezit), dar a arăta, tn acelaşi timp. şi

scrise de Brecht, în timp ce alţi patru ac

convingerea subiectivă a criminalilor că au

Arturo Ui, deghizată,

la ce se referea dramaturgul atunci când,

1n 1 94 1 , avertiza în epilogul piesei că pân

tori - toţi din garda veche a teatrului -

acţionat aşa cum trebuie, şi remuşcările a

tecele zămislitor de monştri e încă rodnic ?

îmbrăcaţi în negru şi aşezaţi pe patru sca

cestora că au acţionat brutal. Criminalii ca

Oricum, în 1 995, când Heiner Muller a

une de birou, câte două lâng� fiecare ar

victime ale propriului lor fanatism sunt ca

lechin; i ntervin când şi când, fie pentru a

o imagine clinică a logicii stal inisr(lului.

cia acelui pântece era deja foarte cunos
cută. Dar regizorul nu s-a arătat interesat

ontat piesa la Berliner Ensemble, rodni

anunţa titlul episodului umnător, fie pen

Cel mai frumos moment din spectacol, u

tru a comenta, foarte pe scurt, textul pro

na din marile clipe de teatru pe care

de aiŢlbiguitatea fundamentală a piesei.

tagoniştilor - un att procedeu de distan

mi-a fost dat să le trăiesc vreodată, este

mulţumindu-se să constate cinic că Răul

ţare.

cea în care unul dintre agitatori întreabă,

istoric e veşnic şi fără leac.

Regizorul a adăugat în spectacol un per

adresându-se

Spectacolul se arată foarte pr,;eocupat să

publicului:

"Cunoaşteţi

?" Umnează

inventeze soluţii teatrale neaşteptate şi

sonaj inexistent în text - un tenor cabo

dumneavoastră o altă soluţie

tin în costum de seară, cu părul uns cu

o pauză de o lungime nesfârşită. Toţi cei

gaguri şi nu

briantină; folosind toate trucurile şi toate

de pe scenă încremenesc în nem işcare, o

deschiderea spre universal a piesei cu

cochetăriile cunoscute ale virtuozilor gla

lumină sângerie se aprinde în sală dea
.
supra spectatorilor. Pauza trece cu mult

acel tip de gândire istorică aplicată la

sului, acesta preia câteva dintre numerele
vocale scrise de Eisler - încă un mod de

de limita admisă ca suportabilă pentru o

Extraordinarul

a asigura distanţarea spectatorilor faţă de

pauză în teatru. E cu neputinţă, într-o

despărţea cândva de detestabilul perso

ceea ce prezintă spectacolul. Fomnula

asemenea tăcere, să nu te simţi implicat

naj al lui Ui dezl ipindu-şi mustata postişă

•

montării corespunde perfect fomnulei în

Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită

care e compus textul; acesta se înfăţişea

ză ca o îmbinare de oratoriu cu tragedie an1ică

parvine să demonstreze

obiect pe care îl conţine. cred eu, textul.

şi

rostind

Ekkehard

Schall

se

cu gravitate celebrul vers

amintit mai sus. La fel îşi încheiau rolul şi

a fost scrisă de Brecht în 1 94 1 şi j ucată în

Tadeusz Lomnicki, ori Evgheni Lebedev

Tinerii care interpretează rolurile agitato

premieră absolută în 1 958. Până azi se

în montarea de neuitat a lui Erwin Axer.

rilor vorbesc prin microfoane; de

obi

afimnă că intenţia directoare a piesei este

Martin Wuttke, actor eminent de altfel,

cei, procedeul este o suplinire enervantă

de a com bate o idee destul de răspândită

joacă rolul în cheie clovnescă, punând un

a neputinţelor vocale ale actorilor, dar, în

odinioară în

accent apăsat pe animal itatea personaju

cazul de faţă, el le pemnite interpreţilor să

ideea potrivit căreia Hitler a fost desigur

lui. El se străduieşte în asemenea măsură

se folosească de un ton extrem de intim

un monstru, dar un monstru nu lipsit de

să imite vorbirea lătrătoare a lui Hitler.

şi de pătrunzător.

grandoare. Reducând ascensiunea sa la

încât o bună parte din text devine ininte

•
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in contul nr. 01 2437891 4 deschis la banca ING BARRINGS
pentru SC NDC SRL, suma de:
----,Talonul de abonament împreună cu dovada plă�i vor fi trimise
pe adresa: SC NDC SRL BUCUREŞTI, Oficiul poştal nr. 33,
C.P. 1 30
_
_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_
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ATENŢIEI
Plata abonamentului se face până la data de 20 ale
lunii, acesta fiind onorat în luna Imediat următoare.
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opinia publică germană,
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_

_
_
_
_
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_
_
_
_
_
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_

p r o p o rţ i i l e

ligibilă (ca şi o parte din cuvântări le înre

ascensunii unui

gistrate ale lui H itler).

jalnic gagster ce

se desparte cu scârbă de personaj, ci, cu

profită de con

bezele, de public. Versul celebru este

1n

final, Wuttke nu

curenţa d i ntre

spus de o cocotă din anturaj ul lui Ui: ea îl

grupurile

rosteşte chiţăind vesel, căci propoziţia i se

eco

nomice aflate în

pare foarte caraghioasă şi cam fără sens.

conflict pentru

Intenţiile parodice din textul lui Brecht

monopolul

sunt oarecum escamotate în spectacol; în

a s u

schimb, el este împănat - nu e prea

p

r a

Localitate/judei------

comerţu l u i

cu

limpede de ce - cu multe alte referiri cul

Cod poştal 1

z a rz a v at u r i ,

turale: Schubert, Verdi, corul pelerinilor

Brecht a căutat

din "Tannhăuser" ş.a. Sunt în spectacol

să

câteva idei regizorale pe care mărturisesc

Tel. 1

Semnătură
Data

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1
_
_
_
_
_
_
_

__
_
_
_
_

arate

n u mai
real
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al

nu

calibru!

că nu le-am înţeles - ca, de pildă, zgomo

crimi-

tul unui tren subteran răzbătând din timp

in timp d i ntr-o trapă luminată, când

U n grup redus de actori joacă numeroa

dează pe interlocutorii socotiţi sub nivelul

deschisă, când închisă.

sele roluri ale piesei, câteva dintre rolurile

său şi căderi totale în aparentă apatie; re

bărbăteşti fiind jucate de actriţe in traves

zultatul este un Galilei pe care îl defineşte

prezenţa lui Bemhard Minetti în rolul

ti

nu vitalitatea, ci privirea întoarsă aproape

cabotinului de la care U i solicită lecţii de

tea sexuală a personajului nu contează, ci

necontenit înăuntru.

actorie, deşi ideea acestei distribuiri i-a

numai funcţia acestuia în ierarhia socială.

roul spectacolului are a-şi da socoteală

entuziasmat pe mulţi dintre criticii ger

Textul piesei a fost scurtat drastic, uneori

numai sie însuşi pentru slăbiciunea, pen

mani. Actor excef1>ţional, Minetti este, în

(anti-brechtian) 1n dauna limpezimii firului

tru laşitatea care 1-a făcut să prefere un

Şi

mai

mărturisesc că

m-a stânjeoit

�

nici caracterul, şi nici măcar identita

1n

ultimă instanţă, e

tr-un fel, un �imbo al culturii teatrale ger

său epic, dar precedarea este intenţiona

relativ confort chinurilor şi gloriei martiri

mane, in cea mai nobili'l accepţiune a a

ti'\: sfărâmând claritatea naraţiunii, textul

lor. Ciudat acest fel de a pune problema

cestei

noţiuni

şi

in

cea

mai

nobilă

de spectacol urmăreşte să scoată în evi

reuşeşte să te implice ca spectator mult

1n

denţă m ultitudinea planurilor de semnifi

mai tare decât monumentalitatea altor

spectacolul lui Heiner Muller el apare

caţii ale piesei. F1nalul nu este al textului

montări ale piesei.

diminuat prin limitele inerente pe care i le

considerat definitiv, ci al unei versiuni an

1 ngroşând

1 mprejura

terioare, puţin cunoscute, din 1 938, pre

puţin), s-ar putea spune că Viaţa lui

rea aceasta modifică, după mine, in mod

gătită de Brecht pentru publicare în 1 957,

tendenţios şi extrem de neplăcut, sem

cu puţin timp inainte de a muri.

ce versiunea

nificaţiile celebrei scene. Eu cred in con

Spectacolul începe cu o scenă de nud

acordă înţelegere şi compasiune.

înfăţişare a artei scenice germane.

1mpune venerabila sa vârstă.

puţin liniile (dar numai foarte

Galilei

în 1 955-56 îl condamna pe savant, în timp
1 997, fără a-1 disculpa, îi

inuare că, in concepţia lui Brecht dicta-

complet: în timp ce se spală, Galilei vor

După plecarea lui Andrea, Galilei nu se a

to('41 a preluat trucuri teatrale ieftine de la

beşte cu Andrea-coP.l Gol-puşcă, actorul

şază la masă ca să mănânce, ca în neuita

un cabotin m izerabil şi nu de la o tradiţie

îşi toamă in cap câte-o găleată cu apă, a

tul final jucat de Busch, ci îi cere Virginiei

strălucită, chiar dacă tradiţia se înfăţişează

poi. din ligheanul in care a curs apa mur

să-i citească, din eseurile lui Montaigne,

uneori puţin obosită.

dară, el o toamă inapoi in căldare şi reia

cugetările însemnate odinioară de fizici

operaţia de câteva ori. Scena e de un co

an. Tatăl şi fiica se aşază în adâncimea sce

•

D1n creaţia târzie
Ensemble a

a

lui Brecht Berliner

ontat recent in regia lui

B.K. Tragelehn, Viaţa lui Galilei.

mic desăvârşit A doua oară nudul apare

nei, sub reflectorul care marchează teles

ipa in care Virginia vine

copul construit de Galilei. Finalul specta

să-şi probeze rochia de mireasă şi află că

colului se desfăşoară în întunericul deplin

in spectacol in

c

Brecht a afirmat că a scris piesa sub im ; logodnicul ei a părăsit-o. A treia oară nu
presia ştirii despre dezintegrarea atomului

du! apare la începutul celebrei scene a

de către savanţii germani. Declaraţia este

îmbrăcării papei.

inexactă, prima versi une a piesei a fost

1n

trei rânduri ni se

al scenei, sub lumina rece a stelelor.
lată, în loc de concluzii, încheierea acestei
superbe scene:

semnalează astfel biologicul ca factor ca

pital in comportarea umană - biologicul e

"VIRGINIA: 37.: Dumnezeu 1-a făcut pe

terminată înainte de publicarea respec
tivei ştiri. S-a încercat corelarea proble

indicat ca numitor comun în comportarea

om ca pe o umbră. Cine-I mai poate
.
călăuzi atunci când soarele a apus ?

maticii piesei cu reflecţiile pe care i le-a

lui Galilei, a principalului său oponent şi a

Goli/ei tace.

deşteptat autorului procesul lui Buharin.

victimei sale celei mai apropiate.

V.: 1 7.: Nu te teme de ultima ta zi, dar nici

Astăzi, Vi aţa

nu tânji după ea.

lui Galilei, cea mai personală

Pentru a m uta accentul de la problemele

p1esă a lui Brecht, ni se înfăţişează ca un

omului de ştiinţă şi ale responsabilităţii

G.: Odinioară cel dintâi dintre lucrurile as

(auto)portret al artistului la maturitate,

aşa cum Baal ni se înfăţişează ca un (au

sale faţă de societate asupra dilemelor

tea era greu, acum e greu cel de-al doilea.

oricărui intelectual care are de optat între

V.: 1 4.: Vrednic de admiraţie e binele.

to)portret al artistului in tinereţe. Piesa

a se pune în slujba stăpânirii minţind sau

G.: Mai tare !

cercetează mecanismul care determ ină

a-şi risca pielea şi confortul spunând ade-

V. mai tare: Vrednic de adm i raţie e

compromisul încheiat de intelectual cu

vărul, spectacolul insistă asupra liotei de

binele."

Puterea şi dezvoltă tema - obsesivă în

spioni şi delatori de tot felul care bântuie

creaţia dramaturgului - a imposibilităţii o

mereu prin scenă,

mului de a fi bun într-o lume rău întocmită.

justificând întru to

Spectacolul de la Berliner Ensemble se

tul

joacă pe scena absolut goală a teatrului -

Galilei. Josef Bier

spaimele

lui

pereţii acesteia sunt înconjuraţi de o ban

bichler, actor ex

derolă-friză pe care se reiau de mai multe

cepţional, îl joacă

ori cuvintele lui furi Gagarin "Lumea, to

pe

varăşi, e cufundată în beznă". Alt decor în

modal itate extrem

Galilei într-o

afară de 1 5- 1 6 scaune de birou şi un ta

de

buret nu există. Costumele sunt moder

graniţa di ntre ma

ne, veşmintele prelaţilor fiind o esenţializa

nierism

re nu tocmai riguroasă a costumului istoric.

strucţie meticuloa

Pe scenă apare foarte puţină recuzită.

să

Nici chiar telescopul pe care Galilei îl pre

contraste violente

zintă autorităţilor veneţiene nu este vizi

între

bil. Dezvelirea telescopului este marcată

t e m p e ram entale,

personală,

a

şi

la

con

rol u l u i ,

cu

izbucnirile

de tragerea unei pânze roşii din podul

puţin

scenei, iar prezenţa lui - de un proiector

ale savantului, to

numeroase,

foarte puternic care nu se vede, dar lumi

nul

sceptic-ironic

nează scena vertical, de sus.

cu

care-i

abor-
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Booo er: B1eo male
1enala de teatru de la Bonn este
cel mai mare festival european
dedicat textului dramatic con
temporan. A ajuns anul acesta la ediţia a
IV-a. păstrându-şi subtitlul "Piese noi din
Europa". 1 n perioada 1 8-28 iunie, Biena
la, patronată de
p reşedintele
Germaniei şi spon
sorizată substanţial
de peste o sută de
companii, între care
\f\N, Deutschepost,
Lufthansa, a adunat
24 de spectacole cu
piese noi d i n 19 ţări,
a prilejuit discuţii,
lecturi, workshop
uri şi alte manifestări
prin care a celebrat
de fapt scrierea tex
tului pentru teatru.
C o m it e t u l
d e organizare, con
dus de dramaturgul
Tankred Dorst şi de
Hannah Hurtzig, a
beneficiat de spriji
nul
Teatrului
din
(Schauspiel)
Bonn, 1 n sălile sale,
excelent
dotate,
desfăşurat
s-au
spectacolele. Acest
com itet, a cărui
abilitate organizato
rică a atins perfec
ţiunea, mi-a făcut
onoarea să mă in
vite la workshop-ul
"Tineri dramaturgi
din Europa", condus
de autorul englez
Mark Ravenhill. Invi
taţia a fost făcută la
sugestia staff-ului
U NITER, căruia îi
mulţumesc şi pe
această cale. Aceeaşi recunoştinţă o
datorez Fundaţiei Soros pentru o
Societate Deschisă şi Institutului Goethe
din Bucureşti, directorului acestuia, dom-

B

�

nul Peter Reiz, pentru sprijinul material
acordat cu generozitate.
România a fost reprezentată, de
asemenea, de "naşul" festivalului pentru
România, Matei Vişniec, de dramaturgul
Vlad Zografi şi de criticul Victor Scoradeţ.
Ţara noastră a avut şi un spectacol în fes
tival: Petru de Vlad Zografi - regia: Cătă
lina Buzoianu - prezentat de Teatrul "Bu
landra'', trupa cea mai numeroasă din festival.
1 n total, au fost prezenţi la Bonn
ma1 multe zeci de autori dramatici de
toate vârstele din 37 de ţări europene.
cărora li s-a adăugat Senegalul. Toţi aceşti
dramaturgi s-au întâlnit în diferite secţiuni
ale festivalului şi au· schimbat păreri şi tex
te. La fel de interesante însă au fost discu
ţiile " informate" petrecute în fiecare
noapte, după cele trei-patru, uneori chiar
cinci spectacole ale fiecărei seri, în cortul
Bienalei sau pe peluza ce-l înconjura. 1 n
ceea ce mă priveşte, am profitat' la maxi
mum de aceste prilejuri şi am discutat di
rect cu autori, regizori, critici din vreo 20
de ţări. Ospitalitatea perfectă a gazdelor a
ajutat la crearea unei atmosfere cât se
poate de destinse şi a favorizat acest dia
log.
Spectacolele au fost de tot felul,
după texte tot aşa de d iferite, de la co
mediile cele mai uşoare la tragediile cele
mai întunecoase. Nu a lipsit violenta fizică
şi de limbaj. Am văzut treisprezece piese
din douăsprezece ţări. Programarea si
multană a unora şi faptul că au fost des
tule în reprezentaţie unică nu mi-au per
mis să le văd pe toate, cum aş fi dorit
La workshop-ul "tinerilor drama- .
turgi" m-am aflat printre cei care, proba
bil. ar fi trebuit să primească o dispensă
de vârstă. La noi, însă, dramaturgii nu-s a
tât de precoci. Au fost nouă participanţi
din opt ţări (Germania a avut doi berli
nezi). plus liderul, Mark Ravenhill, un tânăr
din Bristol care a câştigat 80 000 de lire
sterline pe prima lui piesă cu titlul incitant
Shopping & Fucking, referitoare (şi) la
problema atât de teatrală a tinerilor
"gay". La una dintre şedinţe a participat şi
cunoscutul regizor Max Sttaford Clark.
"speoalist" în Caryl Churchill, care a
montat şi premiera lui Mark. Cu Blue

sa
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s
Heart, un coupe de Caryl Churchill, Max
a dat, după opinia mea şi a multora, cel
mai bun spectacol al festivalului, aplaudat
cu frenezie, minute în şir.
Deşi festivalul a fost consacrat
textului dramatic, montările au avut im
portanţa lor, au putut să ridice sau să co
boare piesele respective. Dar cu ocazia
workshop-ului am şi citit destule texte
noi, în primul rând ale colegilor partici
panţi, care trebuiau să prezinte cel puţin
o piesă tradusă în engleză. Dintre acestea
s-a distins una scrisă direct în limba engle
ză de o autoare din Grecia, Elena Penga.
De asemenea, fiecare autor a comis mai
multe scene dramatice în workshop.
Pentru ultima zi am pregătit un
scurt spectacol cu scene ale tuturor auto
rilor de la workshop. Ele au fost repre
zentate în cortul festivalului, având ca ac
tori tot autorii din grup. Tema comună a
fost "Fear and misery at the Biennale" şi
a vizat evidenţierea lucrurilor "rele" care
nu s-au spus public în festival. E drept că
n-au fost prea m ulte de reproşat, majori
tatea celor întâmplate fiind excelent orga
nizate şi e nivel artistic ridicat Totuşî
scenele au avut haz şi au fost mai mult (a
uto)ironice. A mea s-a intitulat "Poor
Beast in a Tent". Dar titlul cel mai reuşit
1-a găsit colegul David Gilesmann din
Germania: "Bored in Bonn" (Plictisit la
Bonn). Chiar dacă festivalul a avut şi unii
timpi "morţi", plictiseala invocată de dra
maturgul neamţ nu a fost o constantă a
festivalului pentru că au fost mai mult mo
mente pline, cu oameni vii şi inteligenţi.
Organizarea unui asemenea festi
val este ea însăşi un lucru extraordinar şi
nu e la îndemâna oricui. Numai o ţară pu
ternică economic şi cu mare interes pen
tru cultura europeană poate să realizeze
un asemenea tur de forţă. Cu toate că, la
evaluarea finală, organizatorii s-au plâns
de greutatea de a aduna milioanele de
mărci necesare festivalului şi de aportul
redus al statului, nu pot să cred că, peste
doi ani, dramaturgii europeni şi trupele
care le joacă piesele nu se vor reuni din
nou la Bonn.
Horia Gârbea
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