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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.
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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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