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el care a comparat
tranziţia
noastră
cu un tunel este
un optimist. Iar cei
care
au
preluat
comparaţia - nişte
inconştienţi. Tune
lul, oricât de lung, are un sfârşit,
iar la capătul lui se zăreşte (sau
nu) o luminiţă.
In realitate,
tranziţia pe care o parcurge1n
este un labirint, ceea ce însean�
nă nu1neroşi pereţi, nenumărate
fundături, presupunând întoar
ceri, răsuciri, paşi pe loc şi, în
nici un caz, vreo luminiţă vizibi
lă. De aceea ne-am pus întreba
rea: cun� primeşte oare românul,
lovit cu capul de toţi pereţii la
birintului, comedia ? Ca pe o sfi
dare ? Ca pe o alinare ? Ca pe o
soluţie ? Ca pe o alternativă gri
(neutră) ? E sensul dezbaterii pe
care o iniţien� în revista noastră,
aflând noi că există păreri ce
exclud comedia dintre nevoile
sau plăcerile lui homo transiten
sis, în tin�p ce alte păreri con
sideră
comedia
o
necesitate
acută, vitală, un motiv nu numai
A

de deconectare, dar şi de reface
re a solidarităţii de pe vremea
vechiului regim, când spectatorii
raportau reverberaţiile comice
sau necomice la realităţile soci
al-politice.
Fireşte, există şi opinii nuanţate,
statuând faptul că, bunăoară, o
comedie filosofică trebuie trata
tă altfel decât o comedie bule
vardieră, o tragicomedie altfel
decât o comedie pură şi simplă,
o comedie de caractere altfel de
cât o con�edie de situaţii, un Ce
hov altfel decât un Feydeau. Ai
ci, în zona asta, apar şi diferen
ţele dintre spectatori şi dintre
reacţii. Spectatorii cu salariu me
diu râd cu poftă la orice come
die care e de râs, snobii râd nu
mai la conotaţii, oamenii politici
râd numai când se fac de râs po
liticienii adverşi, dar în general
nu prea le place comedia şi, de
fapt, nu prea merg la teatru. Cri
ticii nu râd.
La co1nedie se râde invers pro
porţional cu preţul biletului.
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Masă rotundă la "Scena"

Corn

În

a

tranziţiei

tristeţea

Partiei ă:
Dumitru Solomon, Tudor Popescu, Ion Lucian, Dan Silviu Boerescu,
Virgil Ogăşanu, Magdalena Boiangiu, Alexandru Tocilescu

DwnltnJ Solomon: Unii
de

părere

că

este

Sl.mt

imoral

bărbatu.hJi matur, înainte de

Dulcea ipocrizie a
dragostei pentru
comedie

să

râdem acum, în plină tristeţe a
tranziţiei, când oamenii o duc

1989, Valentin Silvestru a râs cu

hohote şi pe

urmă mi-a

zis: "De

la tine aştept altceva... Asta e, de

din1potrivă, consideră că abia

Tudor Popescu: Da, e prea
rnultă comedie, dar nu pe

După

acum trebuie să râdem,

să

scenă, ci în viaţă. Cred că

joacă nimeni

cu

itnpLme o diferenţiere: la ce fel

l-am

mai mult cu cât avem de ce

de comedie ne referitn ? Unii

piesa aia bulevardieră ?" "De

vorbesc despre o comedie care

alte lucruti era nevoie atunci,

parcă

din ce în ce mai rău. Alţii,

depăşim
atât

râde

momentul

în

urmare,

jurul
e

ca

aitic,

nostru.

necesară

sau,

Prin

mai

bine spus, e oportună comedia

.

trebuie să gâdile sub
relaxeze

pe

se

guşă, să-i

oamenii

prea

fapt, o comedie de bulevard".

'89, m-a întrebat: "Nu mai

Dulcea ipocrizie?

răspuns:

"Cum,

tocmai

altele erau vretnurile." Eu cred
că este nevoie în continuare de

în zilele noastre, ori nu ? Dar,

osteniţi. Eu aş vrea să vorbim

mai întâi, avem sau nu avem

despre comedia satirică, ofen

ta comedie îşi găseşte drumul

comedie? Avem prea multă sau

sivă,

între

prea puţină? E bine să ne con

spună ceva în această societate.

centrăm
relaxăm?
6

sau

e

bine

să

ne

care

vrea

şi

trebuie

Îmi aduc aminte că la
tacol

cu

t.m

spec

Dulcea ipocrizie

https://biblioteca-digitala.ro

să

a

o comedie vitriolantă. Adevăra
ostilitatea

celor

care o

detestă din principiu şi imensa
simpatie a

oan1enilor care do

resc să râdă. Satir-a trebuie să

d1..,11

'/. ',

1 11 1;11

1l

·

divertisn1entul nu se

lipsi de satiră. Problema e

do/ii .
•

cotneclie a."<;a-Zis bu

lv\ .tr li 'f"d

se

scrie

mult

mai

•1 'li d •cit alte piese..

OS.: Iar o farsă are reguli şi
It lllll

ftxe, ca un sonet.

T.P.: Cred că ar fi bine ca noi
. 1 1:1c: ·m ceva pentru a protno
'

•

•

<:omeclia, bulevardierJ sau

1

.ltui ii...

OS.:

1:1� ·m

� .,

oi, aici, nu putem să
ninl' ic,

puten1

>n.'>la tărn...

doar

să

Ion Lucian: Să tragem, cum se
zi

T.P.:

un semnal de alarmă...

· •,

Dacă

s-ar

strânge

toţi

t c ltn

:diogrdfu laolaltă, găsindu-şi

Eu

i-aş

tlll impresar... un agent literar . . .

pune

la

1 .llruze i de piese.

dispoziţie

Dan Silviu Boerescu: Com
lmMt,ia ar funcţiona într-un cir

�

uit

·xistent. În Occident,

un

111lpl •sar care are patruzeci de

1 >1

·.-.e

discută cu patru sute de

1 ·,111 •. Acolo cererea este mai
111.1'
noi

•

•

pus să monteze acum o come

introduce

die românească.

auclienţă comedie românească

LL:

Eu sunt un regizor care

de actualitate (în foffi'la ei cea
dovedeşte

că

Lm loc de reprezentare. Aici se

nevoie

comedie,

rupe ftrul

unghi

! Te duci la Lm direc
tor de teatru, îi dai piesa pe care

ele

comic

scheciul)
publicul
ele

are

de

un

abordare

a

realităţii. Probabil că SC.". ena pro

decât ofetta, pe când la

tu ai început să

iubeşti şi el îţi

fesionistă trebuie să-şi propună

răspunde: "Dar e românească,

alte modalităţi de sintetizare a

o

clar... ştiţi, noi avem

realităţii

estetică, şi acelaşi impact.

Alexa1dru Toclescu: "Che$
tiunea
nică

111).,>u•..,te-..tză

complet:

e

forute

şi

elatx)rată

la

îi

cald

acordă un anumit statut. Dac-l e
să emitem o judecată, trupa de

ate că la un moment

nu cu producţiile scenice. E

dat

fom'lă ele cultud populară, care

se

va

simţi

şi

comedie

autohtonă,

proiect

care

să

acopere

o

stagiune.

Totuşi,

întreagă

ani,

este

"culte"?

sunt

de alte posibilităţi de a te distra ,

aşa că teatrul şi comedia trebuie

să găsească modalităţi de adec
vare la momentul actual.

Magdalena Boiangiu:
televiziunilor

patticulare

Râvna
de

Intră

cu

mare'',
o

şi criterii.

cumva

în

contradicţie cu cele ale cultlllii

contextul

utiaşă,

compamtă

impune at'lutnite legi

tnecliatic s-a mocliftcat

concurenţa

trebuie

0.5.:

tre

treizeci de canale TV, sunt n'lii

gr ·u să g<:1seşti un regizor dis-

de

"Divertis" şi cu "Vacanta

<tutor. Pentru ca o piesă să fie

lui. Si probabil că aici cărarea se

fom'lă

acolo

• în dup şi dramatic, şi comic:

·t.arului literar, şi regizoru

o

fac acum proiecte. Po

OS.: Drumul către teatru este

să placă şi directorului, şi

e

le artistice şi culturale

ultimii

montată într-un teatru, ea tre

zilei"

cal:Y.rret politic şi faptul că e zil

buie să ţinem seama

decât cel c-ltre

"Chestiunea

0.5.8.: Nu s-a inventat încă

de faptul că la noi, în

"astupat"

decât

zilei".

genul· care să aibă şi valoare

nevoia Lmui proiect de

1

scurtă

invers.

0.5.8.: Toate instituţii

•

maximă

mai

Ca să râdem,
trebuie să
avem un
proiect in
acest sens

•

ele

atunci sunt solicitat să le găsesc

tru anul acesta ... "

hlli

ore

citeşte piese, unele înu şi plac şi

programul făcut pen

mai

la

a
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Banii şi valoarea lor
in teatru

spectacolele

experienţă a mea cu teatrul din

pa

Ploieşti:

românească

acolo mi se joacă o

acestei

bineînţeles,
nici un

ban

este

care

epuizează

pentru drep

pro

mai

Vreau să spun

MB.: Nu am impresia că se

că spectatorul nu fuge de piesa

stimulează sau că se jenează.

românească.

0.5.: Asta nu 1-a împiedicat toc
mai

I.L.:

Să

vă

povestesc

o

Platonov,

în rolul titular.
cului,

nu

mai

legile

curând

înainte.

A.T.: Şi nu v-a părut rău de can

Când
·

sala

dinainte

de

'89,

martor

al

trebuie

să

recunoaştem

că

• sunt mai vizibile.

Măsura tre-

est

delir.

plină,

Dar

se

sală

pent.r.u

că

peste jumătate din
locuitorii adulţi din
Buzău

sunt

în

mai

ca
'Utărilor şi opţiunilor noastre,

gâtui mai

plină, publicul este

investită în

? Oricât am

În comedie îţi rupi

. uşor, pentru că lacunele de gust

Buzău.

şomaj. Şi nu prea

nimic

"allegro" şi d.i.tijoti de "andante".

e

titatea de fantezie şi de talent
plânge noi după publicul de

aşa

de

dramă ,

Fata

obţine greu o

săptămână

cum nu există dirijoti de

regizori

la

morga.na
teatrul din

fron

biletele sunt

tot

există

cată: eu am montat
de

în

o

Nu

comedie şi regizori de

compli

satisfăcute.

cu

A.T.:

ape

Comedie,

Horaţiu Mălăele,

Valeriu

Moisescu, de pildă.

că

Realitatea

ceva

În geneml, oamenii se duc

vândute

iubit-o

să

le autohtone.

comedia

La Teatrul de
la Pălăria pusă de

a

care

român

are

mai

I.L.:

Amza Pellea. Să nu se întâmple

tiera.

cum

regizorii

tenţă pentru piese

ocultat pe actorul care a fost

acolo unde aşteptările lor sunt

aşa

şi

din

spectatorul

să-1 vedem pe Nea Mărin şi uite
la ce m-ai adus". Nea Mărin 1-a
cu

un proiect important. Parcă au

să afllTile,

timp în urmă,

versaţie: El: "Ai spus că venim

lucru

poate părea prea mică pentru

a avut loc cu ceva

La ieşirea publi

am auzit următoarea con

acelaşi

Comedia
actualitate

într-o discuţie care

cu Amza Pellea

românea'ică...
D.S.: Nici o {ară nu-şi face
după cei care trec ilegal

de

directorul

teatrului
Ploieşti

turile Teatrului de Comedie. Se
juca

pe

festivaluri.

în

iubească într-adevăr comedia,

mi-au

publicul,

bani.

duse

nu

gramează piesa mea ca să
obţină nişte

fi

dispăn.1t

că, după ce celelalte spectacole
îşi

la

pot

longevităţi

!) mi-au răspuns

turile de autor

întâmplare. Era pe la începu

au

(li s-a

turneu în străinătate, pot partici

trimis

Evoluează paralel, pentru pub

mai

publicitate

tre, vreau să vă povestesc o

(deşi,

licuri diferite.

de

făcut de-a lungul secolelor), iar

explicaţia

0.5.8.: Teoretic, ar trebui să se

nevoie

nu vorbim despre piesele noas

piesă de vreo două-trei stagiuni.

stimuleze reciproc.

că aceste piese nu prea

T.P.: Deşi convenţia a fost să

Şi când i-am întrebat

Vtrgil Ogăşanu

tendinţă explicabilă prin faptul

au

bani

de dis

tracţii, oricât de ief
tine

ar

fi

acelea.

Când

rostim

cuvântul "public", trebuie să ne

buie să fie farmaceutic exactă.

acum s-a format un alt public.

gândim şi

Comedia trebuie ţinută în frâu,

Sunt oameni tineri, sensibili şi

care pot da 50 000 de lei pen

inteligenţi.

tru

Faptul

că

biletele

pentru

Festivalul "Enescu" din septem
brie s-au tenninat în iulie este
un semn care ar trebui să ne

la aceştia, şi la cei

Richard al ll-lea, ca să vadă

spectacolul,

dar

şi

ca

să

fie

văzuţi acolo.

0.5.8.: Dacă toate spectacolele

ar beneficia de publicitatea de

Richard...

trebuie construită, iar regizoml
trebuie să-i stăpânească legile.

Nu se râde, oticât de comici
sunt actorii şi oricât de comic e
textul, dacă pt.merea în scenă
nu îi valorifică.

V.O.: În aşteptarea capodope

spună ceva. Există o continui

care s-a bucurat

tate a aspiraţiei către valoare,

VIrgil

chiar

dinta de a se aborda repertoriul

Cât

universal

"Bulandra"

dacă

schimbă.

�

8

generaţiile

se

Oglşanu:
foarte
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Există

ten

cunoscut,

relor, trebuie menţinut interesul.
am

fost
s-a

director
montat

la

Som-

•

,

Kl'
. 'l

aventură

de Teodor
de Marin

l.tztlu, Casa evantai
li...

1.1

Nu

·oldor,

l.ld '<1.

discut

calitatea

clar lumea venea

M.B.: Cu Somnoroasa
r

nn:t

A.T.:
1'1

.

1
Şi

•

aven-

stilistica piesei.

piesa

1 . bune

se

s-a

răzbunat.

răzbună mtot-

1111\'11/aml problemelor discu·

1 '.11111<1

lr.ul.tt

atunci

când

sunt

·.

111/c• la acea amiază începută

Am
e nimic de

O

A

ras

ne vremuri sunt propice comediei.
, ma1 bună dovadă este aceea că
u sens comedii şi in epoci foarte
n , t . Prin ele autorul şi publicul
deopotrivă să evite in-nebunirea
r urveni dacă lucrurile ar fi privite
umor. Prin comedie, autorul de
C

tru, cel mai adesea un refuzat al
1 ş1-al bogăţiei artei oficiale, îşi află
comphc1 in sală pentru a râde de cei care
1 puterea şi conturile grase, dar sunt
tJ loş1, proşti, ridicoli.
1 n cazul nostru, aşa cum ne-a prezis cu
ura sa pocită Caragiale, s-ar zice că avem
m, 1 multe motive să plângem, întrucât
Tn 1ntaşii "au râs destul". Dar asta e numai
o , parenţă. Fiecare generaţie poate să
tr, nsfere plânsul celei următoare, crezând
eli ea "a râs destul". Chiar aici stă secre
tul permanenţei genului comic.
Teatrul contemporan de la noi şi, după
te am ştiinţă, din alte ţări refuză trage
dia pură, preferând să introducă in piese
le cele mai sumbre accente ironice,
111

pe o temperatură toridă şi ter

minată în zgomotul .furtunii a
fa5t mult mai vast: fascinaţia
exercitată de numele străine şi
postmodernism, "şopârlele" şi
stilul eclectic, întâmplări mai
mult sau maipuţin hazlii legate
de soarta comediilor. În capita
lism ca şi în comunism, în
tranziţie şi în post-tranziţie
comediafacefXlrte din coşul zil
nic şi fiecare şi-o dobândeşte
dupăputerea pungii şi a minţii.
Noi n-am putut constata decât

umoristice, satirice. 1 n schimb, comedia
pură, făcută spre râsul publicului, continuă
să existe. Poate şi pentru că succesul unei
comedii este mai probabil decât al unei
drame.
Se poate acredita ideea că o comedie
este 'in principiu" mai uşor de scris, de
regizat, de jucat. " 1 n principiu" - poate.
1 n practică nu este deloc aşa. De dovezi
vii in sensul acesta sunt pline, dacă nu
scenele noastre, măcar volumele de
teatru mai mult sau mai puţin premiate
de diferite instanţe la fel de competente
precum erau doctorii din vremea lui
Mo/iere.
Da, acesta este crudul adevăr.
Disponibilitatea teatrelor şi a publicului
pentru comedii, mulţimea de subiecte şi
de personaje care mişună împrejurul nos
tru, gata oricând să intre intr-o piesă
comică, nu rezolvă de la sine nimic. Aş
afirma, cu durere mult amplificată de
inutilitatea propriilor mele strădanii, că
după anul /990 această "ţară tristă" a
rămas şi "goală de umor": nu s-a scris nici
măcar o comedie cel puţin onorabilă.
Cauzele vor fi fiind şi dintre cele abisale,
nu ştiu. Eu o să enumăr doar vreo câteva,
mai de suprafaţă. 1 ntâi: autorii, căpătând
libertate de la cenzură, s-au apucat să-şi
rezolve cu grăbire obsesiile grave. Apoi:
comediografii "de meserie" ai epocii rev
olute erau nişte nenorociţi bufoni de
curte care se făceau că râd la comandă
de ce li se ordonă. 1 n fine: gustul public in
materie de umor este atât de mizerabil
încât, făcându-i concesii, unii scriitori s-au
umplut de ruşine, urmaţi indeaproape de
regizori care, montând chiar comedii mai
vechi, "verificate", au căzut la vulgaritate şi
stupiditate. Trebuie notat că "glumele"
de prin scheciuri arătate pe însuşi postul
naţional de televiziune la revelioane sau
alte triste împrejurări au atins cote

că de oriunde ai tragefirn4 el se

înnoadă în acelaşi ghem al
absenţei unor reglementări în
pas
cu
necesităţile
vieţii.
Problemele comediei, împreună
cu cele ale dramei şi tragediei,
alcătuiesc teatrnl românesc şi
ele nu pot fi izolate nici măcar
de dragul studiului. Noi, la
revista "Scena·� ne-am distrat
bine. Cei care nu au dorit sau
nu au putut să ni se aldture ne
au trimis contribuţia lor în scris.
Lista rămâne deschisă.

incredibile ale prostului-gust.
Dau dreptate unui incercat regizor cu ca
re-mi place mult să stau de vorbă măcar
că (sau poate mai ales pentru că) mi-a re
fuzat foarte prietenos toate textele. Zicea
el: pornind de la personajele şi situaţiile
tranziţiei, o comedie de actualitate, fără
mari pretenţii de filosofie dar cu scriitura
din Trtanic vals, Mitică Popescu sau Ulti
ma oră, ar face fericit un teatru şi bogat
pe autor. Cum spuneam, dreptate-i dau.
Cine s-o joace, iată, încă s-ar mai găsi. Dar
cine s-o scrie? Eu ? Ceşti copil?!
Aici e şi o problemă de manageriat. În
alte ţări; chiar nu mult mai pricopsite
(Grecia, Iugoslavia), există sistemul comi
sionării pieselor. Cred că numai la noi şi in
Albania nu există. Adică teatrele tocmesc
autorul dinainte, cu banii jos. Dacă piesa
nu se joacă, omul rămâne cu paralele de
pomire, dar nu ia tantieme. Cred că tea
trele, care îşi permit uneori să plătească
onorarii fabuloase te-miri-cui, ar putea
comisiona comedii de actualitate.
Din 25 de teatre ce ar face-o pentru 25
de autori, am căpăta cele 3-4 comedii
dorite de public. Să nu se uite in această
ecuaţie că banii teatrelor aparţin de fapt
tot contribuabililor domici să se distreze
şi să plătească mai mult pe bilete venind
să vadă comedie.
Ca peste tot, capete de manageri avem,
ba cică ar fi şi o facultate de teatrologie
unde s-ar pregăti (chiar şi) asemenea per
soane. Dacă in recipientele respective se
va putea pune şi ceva conţinut...
Nu că aş vrea să-i scuz pe iubiţii mei con
fraţi, autori dramatici, dar dificultatea de
a-ţi vedea o piesă jucată şi plătită cumse
cade te îndeamnă la tristeţe adâncă şi, a
bătut fiind, cu lacrimile-n ochi şi vântul in
buzunare, cum să mai ai chef de comedii ?
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Situaţia tragi-comică
a come(jiei
româneşti

M (astăzi trăim în chip tranziţional din

ai întâi, propun un amendament

amendamente...) pentru a schimba titlul
dezbaterii în "Comedia în tragedia
tranziţiei". Nu de altceva, dar realrtatea
noastră are un caracter din ce în ce mai
marcat tragi-comic. Care ar fi cauzele şi
de ce apelăm la virtuţile genului amintit ?
Metodic, ar fi de reperat trei direcţii de
analiză: 1) cine face comedie ? 2) de ce se

face comedie ? pentru a ajunge la 3) cum
se face comedie ?
1 n primul rând, remarcăm un aspect
plăcut pentru istoriografi şi statisticieni.
Potenţialul creativ comic există şi se
remarcă prin calrtate, dar nu este tocmai
bine compus. Actori disponibili, atât
vedete cât şi interpreti pe cale de afir
mare, sunt în număr foarte mare, in timp
ce şcoala noastră de teatru alimentează
piaţa artistică în mod constant cu absol
venţi, în general, capabili. La acest capitol,
oferta depăşeşte cererea. Regizori care
nu numai că au simţul umorului dar mai şi
reuşesc să realizeze comedii sunt, din
păcate, puţini. 1 n acest caz, cererea
depăşeşte oferta. Formal, dramaturgi spe
cializaţi sau dispuşi să conceapă texte
comice originale există suficienţi pentru a
asigura repertoriul întregii reţele teatrale
româneşti. 1 n fapt, şi aici cererea
depăşeşte oferta, întrucât scriitorii comici
autentici pot fi număraţi pe degete. Mai
rămâne colacul de salvare al instituţiilor
de spectacole, care constă în fondul de
piese comice autohtone clasice şi în tex
tele literaturii universale clasice sau con
temporane.
Nevoia de bună-dispoziţie, de relaxare şi

�
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dorul de râs justifică aşteptarea publicului.
Suntem, la urma urmei, un popor care
trăieşte de-a râsu'-plânsu' şi pentru care
starea comică este funciarmente nece
sară. Dovadă stau încasările şi năvala
spectatorilor la producţiile de gen. Partea
sumbră/tragică a problemei rezidă însă in
parcursul ideii comice spre scenă.
Perspectiva bugetului şi a devizelor de
lucru transformă în lamentaţii toate
bunele intenţii. Obiectiv vorbind, cos
turile de producţie sar calul din lună în
lună din cauza inflaţiei. Ceea ce inhibă în
mod esenţial proiectele se rezumă însă la
onorarii.
Este simptomatic faptul că, de pildă,
autorii dramatici români sunt antamaţi cu
teamă şi în proporţie redusă din pricina
tarifelor ce depăşesc posibilităţile de
achiziţie ale teatrelor. Este posibil ca
anumiţi dramaturgi să nu mai fie jucaţi
date fiind pretenţiile lor, dublate de cele
ale reprezentanţilor-agenţi ai acestora. 1 n
acest context, ochii producătorilor se
îndreaptă în afara ţării, unde este mai sim
plu şi mult mai ieftin să acceadă la drep
turile unor consacraţi ai genului. Tot de
aceea se montează comedie veche, care
nu mai implică costuri redutabile pentru
copy-right şi care prezintă garanţii de
reţetă. Debuturile sunt din ce în ce mai
riscante, iar teama de insucces paralizează
colaborările cu scriitorii noştri. Singure,
instituţiile de spectacol, lăsate la voia unor
subvenţii firave şi aruncate in voia
jocurilor de noroc care sunt tentativele
disperate de a obţ1ne fonduri extra
bugetare, nu pot regla srtuaţia tragi
comică a comediei româneşti. Se mon
tează penibil de puţ1n, cu frică de auton,
cu frică de regizori care nu pot fi tot tim
pul în formă şi care nu se arată sensibili la
grafice şi programe de lucru stricte, ŞI mai
ales cu frică de un audrtoriu care a incetat
·
să mai fie cunoscut şi constant şi care are
gusturi îndoielnice. Teama de produs
necesar-comercial îi îngheaţă in manieră
pe creatorii estetizanţi, iar dorinţa de
câştig material sigur remodelează talente
unanim apreciate in făcători de scrieri cu
iz vulgar. 1 n aceste condiţii, ce mai
rămâne de făcut ? 1 ntrucât stresul finan
ciar pare să fie răul relelor, s-ar cuveni o
reorientare a investiţiei banului public
spre comedia autohtonă. Fonduri cu des
tinaţie specială, licitaţii de proiect şi
comenzi pentru producţii originale de
gen, administrate din sursele bugetare
standard (Ministerul Culturii şi Consiliile
locale) ar ameliora radical situaţia exis
tentă. Regizorii vor fi motivaţi de texte
adjudecate in baza valorii lor, corpul de
https://biblioteca-digitala.ro

creaţie va fi răsplătit convenabil. iar în
scurtă vreme spectatorii vor putea fi con
vinşi să râdă la spectacole cumsecade, de
bună ţinută. Până atunci, teatrele se
ascund în cochilii mai mult sau mai puţin
penetrabile la risc, mereu la pândă după
sponsori. Şi cum sponsorii nu rătăcesc pe
toate drumurile şi mai au, pe deasupra, şi
gust cultural special, format în afara axi
ologiei noastre profesionale, nu ne
rămâne decât, până la proxima anchetă,
să traversăm tranziţia într-un mod când
tragic, când comic, după cum vrea soarta
noastră cu înfăţişare de cazino.
Dan Vasiliu

compensat

Râsul

"Epoca noastră este o epocă a alienării",
suna motto-ul spectacolului meu, realizat
împreună cu studenţii la Studioul
Casandra (Omoară-! pe aproapele tău !,
adaptare după două texte ale lui S.
Mrozek).
Spectacolul s-a dorit o comedie, sau, mai
bine zis, o parodie despre lipsa de comu
nicare intre oameni şi comunicarea prin
clişee în artă.
Am ales comedia (pe un subiect grav)
pentru că eu cred profund, ca om şi ca
actor, în virtuţile ei terapeutice.
Şi mai cred că, într-o societate bolnavă de
atâta "tranziţie" cum e societatea
românească actuală, în care lista medica-

mentelor compensate de guvern se va
reduce incet dar s1gur la dimensiunile
buletinului de vot, râsul rămâne cel mai
puternic şi mai eficace medicament,
dăruit oamenilor şi "compensat" în
întregime de către Dumnezeu.
George lvaşcu
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Magdalena Boiangiu

Frica de clasament
lcătuirea de clasamente este,
probabil, unul dintre cele mai
vechi jocuri din lume; în orice caz,
unul dintre cele mai răspândite. Membrii
Academiei Franceze întocmesc clasa
mente atunci când aleg, dintre mai mulţi
candidaţi, pe cel ce va intra în rândul
"nemuritorilor" şi tot clasamente
întocmesc membrii tribului Yagomago
atunci când hotărăsc care e cel mai bun
vânător de capete din ţinut. Chiar dacă
sarcina celor din unmă este mai simplă,
pentru că e mai uşor să numeri scalpurile
care împodobesc coliba cuiva decât să
măsori cantitatea de ştiinţă şi înţelepciune
care împodobeşte (pe dinăuntru) ţeasta
altcuiva, până la unmă este vorba, şi într-un
caz, şi în celălalt, despre un joc. Dar un joc
serios şi având, câteodată, înţelesuri
grave.

A

La un astfel de joc sunt chemaţi să par
ticipe, o dată-de două ori pe an, şi criticii
de teatru, când li se cere să aleagă pe "cel
mai bun" actor, regizor etc., alegerea
unmând să se materializeze uneori în pre
mii, alteori într-o banală succesiune de
nume şi titluri. "Banală" ?!
Observ, de mai multă vreme, un
fenomen interesant. Pe cât de lesne merg
lucrurile într-un juriu fonmat exclusiv sau
preponderent din critici, pe cât de uşor îi
este unui grup de "teoreticieni" să pro
ducă o opţiune colectivă (desigur, există
şi situaţii când încăpăţânarea sau reaua
credinţă a câte unui trist specimen pre
lungeşte "dezbaterea" până în zori, dar
acestea sunt, slavă Domnului, excepţii),
pe cât de pregătit este, cu alte cuvinte,
criticul să se expună judecăţii publice în
calitate de membru al unui grup, pe atât
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de greu, sau de neplăcut, sau (mai ştii ?)
de riscant i se pare aceluiaşi să apară în
faţa lumii ca autor al unei liste de
preferinţe individuale. Solicită-i unui critic
să declare, în scris, care crede el că a fost,
de pildă, cel mai bun spectacol al stagiunii
şi, dacă nu vei fi refuzat, amabil sau tăios,
vei fi amânat de cel puţin două ori,
copleşit cu argumente privind inutilitatea
sau caducitatea clasamentelor în general
şi a celor din domeniul artei în special,
consultat mai mult sau mai puţin făţiş
asupra propriilor tale opţiuni ş.a.m.d. Iar
când vei obţine, în sfârşit, răspunsurile, vei
constata că pentru fiecare "poziţie" ţi s-au
indicat măcar două nume sau titluri,
notându-se, eventual, în paranteză, tot
atâtea care "ar merita să ... ". Evident, se
poate întâmpla ca, într-un interval dat, doi
creatori să producă opere de valoare

gal� ŞI, pe urmă, nu criticii români au
Inventat distincţiile ex-aequo. Când, însă,
Tn locul unui singur nume ţi se furnizează
in mod obişnuit un pomelnic, lucrul nu
d notă, după părerea mea, o nuanţare
complexă a verdictului sau o rigoare pro
fesională împinsă la extrem, ci ...
" lipsă de profesionalism !" ar exclama,
cu vădită satisfacţie, o sumedenie de per
soane din lumea teatrului şi, în primul
rând, un mare număr de critici. Personal,
nu cred că despre aşa ceva este vorba;
oncum, nu în cazurile când profesionalis
mul Individului în chestiune a fost doved
It, într-un timp mai lung sau mai scurt, de
scrierile sale, mai dezvoltate decât
răspunsul la un chestionar. Cred că la
m1jloc este, bine ascunsă dar cu atât mai
puternică, spaima criticului, o spaimă
complicată şi multiplă, alcătuită din:
spaima de a nu greşi, spaima de a nu fi
greş1t înţeles, spaima de a nu contraria
grupul căruia îi aparţine din punct de
vedere ideologic sau organizatoric,

A
i.-.t

-

utorul primului text pe
care 1-atn pus în scenă
într-un teatru profesion

Mattin Crimp

a cedat

-

ispitei de a vizita "locul faptei",

spaima de reacţiile (deseori mitocăneşti,
scuzaţi expresia !) ale artiştilor trecuţi
eventual cu vederea, spaima de a nu
părea absolutist, spaima de a nu părea
partizan, spaima de a nu părea subiectiv...
şi încă multe alte spaime, mai mult sau
mai puţin identificabile. Cum a ajuns
criticul român să trăiască în şi cu această
chinuitoare şi, la limită, periculoasă stare
de spirit ? 1 ntre altele, ca urmare a
răsturnării ierarhiilor - chiar şi a ierarhiilor
autentice şi necesare - în febra
revoluţionarismului post- (mai cu seamă
post-) decembrist. Unii dintre creatorii de
spectacol au folosit libertatea dobândită
nu pentru a-şi continua cu sporită forţă
opera, ci pentru a vitupera pe la colţuri,
inclusiv pe la colţuri de gazetă, împotriva
criticilor, făcuţi, mai cu mănuşi, mai de la
obraz, dictatori, unelte ale Puterii, impos
tori, impotenţi, imbecili. Desigur, între
timp lucrurile s-au mai calmat dar nici în
ziua de azi nu e surprinzător să constaţi
că un regizor sau un actor pune o cron-

Personajul principal, un l:Yălbat

în pragul vârstei de 40 de ani,

ică rea la adresa lui nu pe seama gustului
(fie şi discutabil) al criticului, ci pe seama
vederilor politice ale aceluia.
Mai îngrijorător este, însă, faptul că, ade
sea, criticii înşişi acceptă să se socotească,
în cetatea teatrului, un fel de locuitori de
categoria a 11-a, aflaţi, pe lângă creatori, pe
post de muşte la arat. M-a stupefiat afir
maţia în public a unui relativ proaspăt şi,
altminteri, peste poate de iconoclast
reprezentant al breslei, cum că "noi trăim
pe spinarea celor care muncesc pe
scenă". Nu cred că unui actor i-a venit
vreodată în m inte să declare că el trăieşte
pe spinarea dramaturgului care a scris
piesa ori pe spinarea tâmplarului care a
construit scena. Acest masochism mi se
pare primejdios pentru că dezvăluie, în
realitate, o gravă nesiguranţă a criticului în
privinţa propriei sale misiuni. Acestei ca
tegorii de gânditori i-aş cere să
întocmească, lunar sau chiar săptămânal.
câte un clasament...
Alice Georgescu

care le-a ratat şi

care, crede el, i

ar fi schimbat viata nenorocită.

se întoat·ce în propriul trecut

Nu numai că eşuează şi

pentru a-şi fructifica şansele pe

lamentabil,

dar

mai

sfârşeşte prin a

fi omont într-o împrejurare în

ÎIKit..at poate şi de rezonanta

care, în trecutul "real", fusese

T;-u-gu-Mureş, 1994.

m(mtelegând nimic.

k·gendară a Transilvaniei.

donez

get-beget,

cu

I'L'prezentaţie

asistă

a

sa

repetiţii

la

Sala

Teatrului

Naţional.

spectatorii

doar

Mattin

lon
la

l'Xistă

aj inclusiv fete de 1 6 ani. s-a
pronuntat insistent

a

fmal,

chiar

au dorit adeseori acelaşi lucru

ca personajul principal, dar că

"Dacă

acum se simt "vindecaţi".

1994, nu a plecat

de a-mi concepe spectacolele

nu

La Târgu-

Spectatorii

au

m-am vindecat şi eu de ispita
ca pe nişte extemporale în fata

mai

criticii sau a colegilor. Mi-am dat

•�"ima.<; aproape două ore (după
un

spectacol

C"l.re

dura,

fără

seama

·

. . . Ce credeţi ? Nu concepţia

rc.. •gizorală,

nu

de forta imensă pe care

o au câteva zeci de minţi con�

pauză, peste două ore) să dis

cut

teatrului:

Atunci, la Tâ.rb"Ll-Mureş, în 1994,

Anglia

ramâne nimeni".
nimeni.

rădăcinile

ar

"În

1ureş, în

cuvânt

Destin. Mulţi au mărturisit că şi

Mattin îmi

"

un

pare a-şi trage seva prin

care

informaţi

celebntl

întreb-ări ...

s< >pt.eşte:

moare

Mică

' ·gizorului spectacolului, fiind
cu

Şi

S-au identificat cu acest person

o

despre prezenta autontlui şi a

pn >Vocaţi

amenintat.

Piesă cu
La

sunt

,

centrate în acelaşi timp asupra

aceleiaşi probleme. Şi de atunci

interpretarea

1orilor, nu calitatea scriiturii ,
t i . . . problema pusă de piesă.

mă

:tt

simt mult mai responsabil.

Theodor Cristian Popescu
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Mi-e

Fran �o i s Pamfi l :

nn dsea Poate '

Atu nci când mă înd reptam spre atel i erul de butafo rie al Teatru l u i National ştiam că i ntervi u l pe
care u rma să îl iau nu va fi deloc comod. Fran<;ois Pamfi l - i ntuiam di n replica deopotrivă i ro
n ică şi amară rostită în momentu l acceptări i Prem i u l u i pentru sceno g rafie acordat de U N ITER 
nu este un artist care se .dezvăluie cu uşuri nţă, n u "se oferă" întrebări lor, ci le parează cu o
oarecare bruscheţe atenuată de exerciţi u l eleganţei care îi este atât de pror. riu . Com u n i cativ,
dar într-un fel aparte ("Dacă aş fi putut să comu n ic, nu m-aş fi făcut art1st ! ', spu ne, mergând
pe lama tăioasă a paradoxu l u i ŞI punându-şi în gardă i nterlocutoru l c ă v a trebui s ă fi e atent şi la
ton u ri , la su btext, la priviri şi la surâsu l său puţin trist) , Fran<;ois Pamfi l are nonconformismul bla
zon u l u i S[?iritual pe care îl poartă. Extravagante, sim ple, orgol i oase, provocatoare, mărtu risirile
răzleţe alcatu iesc un portret cu linii mişcate, care n u arată decât ceea ce a vrut să fie (să pară ?)
Fran�ois Pamfi l într-o oră d i ntr-o zi.
tat. 1 n al doilea rând, nu sunt absolut
deloc scenograf. şi nici nu vreau să devin.
Eu sunt, cum se spune cu un cuvânt
groaznic, artist plastic. Artist vizual, după
expresia domnului Pleşu. Un "văzător", aş
spune mai bine. Eu nu "exprim" în
scenografie, ci mă caut pe mine, mă
"îngrijorez" pe mine faţă de forme, faţă
de culori. Nu, habar nu am ce înseamnă
scenografie. Până şi cuvântul e urît.
Ce termen aţi prefera 1

Aş spune "plastică de teatru". Ba nu ! De
fapt, e teatru ! Teatru pentru orbi nu
există !
V-a tentat vreodată să trataţi cadrul p l as
tic al unei montări cu atâta simţ dramatic
şi libertate încât să devină aproape un
"personaj" ?

Când v i s-a inmânat Premiul UN ITER
pentru

scenografie

v-am

admirat

prezenţa de spirit a replicii care a inlocuit

"TI

Scenografia nu poate fi un personaj.
Puţinele spectacole pe care le-am făcut,
opt sau nouă, au luat mari premii din
cauză că sunt iremediabil orgolios. Nu mă
arunc de la un trapez de pe care aş putea
să cad.

literară" - actuala "România literară". Am
realizat două monumente. Unul dintre
ele se spune că e minunat pentru că arată
- avant la lettre - că România e noncon
formistă. L-am făcut acum 20 de ani.
Cum reuşeşte România să fie noncon
formistă ?

Prin geniu.
Când

creaţi

proiectul

unui

cadru

scenografic, în el intră mai multă căutare
sau mai multă inspiraţie ?

Neavând talent, nu am inspiraţie !
Probabil folosiţi un alt termen pentru ea
Cum aţi numi această stare ?

Ştiu. Ştiu despre ce e vorba, dacă nu ştiu,
mai sap şi mai aflu . Şi dacă nu ajung la
ţintă, mai sap încă...
Vă place să vă surprindeţi interlocutorii !

Sunt de un histrionism devorator, auto:
devorator. Sunt dependent de histrio
nism ca un morfnoman de drogul său. Ca
toţi artiştii.
Vă portretizaţi in scenografia pe care o

meritam !" a şi amuzat dar a şi contrariat

Când v-aţi aruncat prima oară de la

imaginaţi 1 Să zicem lupul din Poate,
Eleonora... ar fi o ipostază a dumneavoas

poate.

trapez ?

tră ?

Citatul exact este "Îl cam meritam". E un
prezent-trecut. Eram îngrozitor de
emoţionat. Dar emoţiile sunt lucruri
omeneşti ...

La cincisprezece ani. De la acest trapez,
prin 1 967, la Oradea.

Lupul e de fapt un cerber care ne bântu
ie uneori visele. El vine din cultură, după
cum aţi văzut. Când faci o fantasmă, ea
trebuie să fie foarte precisă, ca şi reali
tatea. Fantasme neclare nu există. Când ai
un delir şi vezi un animal care te devorea
ză, el trebuie să aibă toate tendoanele,
toţi muşchii. Nu e un fum. 1 n plastică nu
se aproximează. Arta plastică se loveşte
de marele păcat al superbiei, al trufiei,
pentru că decide, nu propune. Stabileşte
că lumea e aşa, şi nu altfel.

obişnuita serie de mulţumiri. Acel

Când aveţi o astfel de stare, încercaţi să o

învingeţi folosindu-vă de umor ?

Umorul e un fel de pauză a sensibilităţii.

l i exprimaţi

şi in scenografie 1

1 n scenografie nu exprim nimic. Arta

plastică n-are umor. 1 n primul rând tre
buie să vă spun că nu am nici o picătură
de talent plastic. Dintre oamenii pe care îi
respect cât de cât, sunt cel mai netalen-

�

14

Ce a urmat ?

Traseul vieţii mele a fost foarte amuzant.
A fost traseul vieţii tuturor intelectualilor
români. Drumul meu a fost mai
"amuzant", din cauză că am fost copil
minune, m-am băgat în multe şi a trebuit
să şi plătesc. 1 n mod repetat. Lucrând,
am ieşit din situaţiile dificile. Am peste
6 000 de ilustraţii în presă, fără a mai
vorbi de cele publicate în cărţi. Au apărut
în "Tribuna", "Familia", "Steaua", "Gazeta
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Sunteţi un om vulnerabil 1

trem. Sunt fricos, am făcut cele mai difi

Statutul meu de saltimbanc. Numesc

Ctle sporturi, am căutat primejdia, doar

saltimbanc - fără nici o conotaţie peiora

doar vot învinge teama, dar în zadar. O

tivă - orice artist. De ce ? Fiindcă face

Nu prea mă uit in oglindă. Când mă uit

imposibilul. Oamenii au blestemul gravi

văd pe altcineva. Nu sunt imprietenit cu

tolerez ca pe o boală, care va trebui să
a1ungă la un capăt, în redingota de stejar

1

două rânduri cu butoni de bronz aurit.

taţiei. 1 1 suportă. Ce face saltimbancul ?
Spune că nu există gravitaţie. Există o

Acolo se va sfârşi.

forţă care o anulează. Lumea e aşa cum e,

Fnea naşte maniacalitate, o hipermania

acceptă şi creează altceva. Scenografia e

Dar până acolo 7 Ce se naşte din firică ?

dar el nu vrea această realitate. Nu o

Nu.

1 ncercaţi

să vă descoperiţi ?

mine.

Ce vă îmblânzeşte

?

Ce m-ar mai face să plâng ? O floare, o
pasăre, un nor.

O oglindă nu ?

calttate - care creşte o dată cu înaintarea

teatru, şi în teatru se întâmplă ceea ce nu

Tn vârstă

se poate întâmpla pe trotuar. E un cadru

ta fără să intri în ea. Iar eu abia acum o

dr aptă şi apoi, obosit, mă duc să mă culc

magic, in

descopăr. E ciudat. Copilul nu vede frica.

şt la ora două noaptea sar din somn şi mă

Oamenii se construiesc pe alte dimensi

El este frica. Nu poţi vedea dinăuntru.

duc să verific dacă e dreaptă, ea fiind evi

uni, cuvintele au altă importanţă. Teatrul

Poate doar fiind spectator de teatru.

d nt dreaptă. Nu dau sfaturi nici colegilor,

e viaţă, aşa cum se spune, aproape ca un

Acolo ne zărim câteodată pe noi înşine.

ntet mai tinerilor confraţi. Le spun doar

clişeu. Teatrul este salvarea vieţii prin

Doar dacă e bine făcut. Dar nu am văzut

care nu are nimic in comun cu realul.

gine. Sunt complet nemulţumit de ceea

a "preciziei". Adică, trag o linie

, t.'il dacă nu au această structură, mai

btne să se apuce de altceva. Şt în legătură

cu un lucru pe care l-am spus mai înainte:

sensul

bun

al cuvântului.

viaţă. Şansa vieţii de a fi printr-o imagine
Aveţi regrete 7

Nu, pentru că nu poţi părăsi lumea aceas

până acum un teatru bine făcut ca ima
ce văd in acest spaţiu.

u. de fapt, nu sap deloc. Ştiţi de ce ?

Sigur. Cel mai amar e că m-am risipit. Am

Şi atunci ce vă face să reveniţi acolo

Vorba lui Cioran: pentru că sunt leneş.

făcut o mie de lucruri foarte bune, când

Mi-e drag de ceea ce nu se poate.

asta m-am făcut artist. Cioran spunea

D

că s· a făcut filosof fiindcă nu-i plăcea să

puteam face două perfect.

Vă cunoaşteţi 7

Adina Bardaş

lucreze. Eu m-am făcut plastician fiindcă
lmt place să gândesc despre formă. Nu
mt place deloc să fiu murdar de culoare
au de ghips.

Ce vă place 7

C.el mai mult şi mai mult ? "Micul prinţ".
Apot, unele întâmplări, unele tâlcuri. La un
moment dat, Pablo Casals spunea că

dtmtneţile

lui

încep

aşa:

se

scoală

d vreme, deschide geamul - sigur, de ce
nu l-aş deschide şi eu acolo, prin sudul
pantet

? -, fiori, păsări, mirosuri, migdale,

portocali ... El spune: "Doamne, ce bine că
m-at ţinut în viaţă azi. Pentru că eu sunt ca

toate astea, ca frunza aceea, ca petala
.tceea, ca parfumul, ca fluturele". "După

ace a", zicea Casals "hai să ne spălăm, nu

p' corp, ci pe suflet." Şi ia violoncelul să

tante o suită de Bach. Luni una, marţi alta.
Dar Bach a compus şase suite pentru vio
loncel. "De aceea mă odihnesc dumini

ca." 1 ntreabă reporterul: "De cât timp
f.1ceţ1 asta

1 ntreabă

?". "De 50 de ani."

reporterul: există o corespon

denţă între ce îmi povestiţi şi viaţa dum
neavoastră 7 Faceţi aşa ceva

fJ

?

nu fac asta. Aş vrea, însă. Tind către

, t1, aspir...

Căutaţi acele ferestre către florile de por

tocal ?

roată ptctura mea este axată pe polarit

tnterior/exterior. Ca să rezum, aş

pune că n-am pictat decât ferestre.
Orgoliu-timiditate, exterior-interior... Vă

balansaţi

mereu deasupra unui abis.

Ca u n acrobat.

1 nţeleg că

?

nu v-a atras scenografia Ce a

determinat totuşi această opţiune, chiar
provizorie ?
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stagilrii

9 -1998
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cri t ici teatral i bucureşten i

21

alcătu i t de

Cel mai bun..
Cea mai bună..

11. 1 nceputul unui dezechilibru între fac-

torul economic şi cel artistic.

I LEANA BERLOGEA

1. Petru sau Petele din soare
2. Copiii unui Dumnezeu mai mic de
Mark Medoff (Compania 777)
3. Orestia după Eschil, regia: Silviu

1. Piesă românească contemporană reprezentată
2. Piesă străină contemporană reprezentată
3. Spectacol
4. Regizor
5. Scenograf
6. Actor
7. Actriţă
8. Muzică de scenă
9. M işcare scenică

Purcărete (Teatrul Naţional din Craiova)

4. Mihai Măniuţiu - Richard al Il-lea
5. Doina Levintza - Richard al Il-lea
6. Marcel lureş - rolul titular din Richard
al li-lea

7. Valeria Seciu - Mary Cavan-Tyrone,
Lungul drum al zilei către noapte
8. Mihai Măniuţiu - ilustraţia muzicală la

10. Teatru
11. ... şi cel mai supărător fapt teatral

Richard al Il-lea

9. Răzvan Mazilu -

MARGARETA BĂRBUŢĂ

soare

1 . A treia caravelă de Iosif Naghiu

10. TNB
11. Desfiinţarea Teatrului "UNU" (impo

(Teatrul Odeon); Petru sau Petele din
soare de Vlad Zografi (Teatrul
"Bulandra")

2.

Trei femei inatte de Edward

3.

Richard al Il-lea de Shakespeare, regia:

Lungul drum

(Teatrul

Richard al Il-lea

Petele din

10. TNB
11. lnsularizarea vieţii teatrale din fiecare
mai

oraş,

comunicând

curând

cu

străinătatea decât cu celelalte oraşe.
1

MARINA CONSTANTIN ESCU

1 nainte de a răspunde, aş dori să fac o pre

cizare. O anchetă de felul acesteia pre

supune un anumtt amestec de judecată
critică şi preferinţă personală. Dintr-o stag
iune cu destule vârfuri,

ii

vine greu criticului

să aleagă un loc Întâi. Ierarhiile artistice
comport(] mai multe criterii În acelaşi timp
şi nu se pot baza doar pe rezultat, pe per
formanţ6. Dilema criticului a fost bine expri

mare de preferinţă decât de apreciere crit-

al zilei către noapte de

3. 1 794, după
:

către noapte

din
Danton

Petrescu,

Moartea lui Danton de

Buchner

şi

de Peter

Weiss, regia: Alexandru
Darie

Claudiu Bleonţ - rolul titular din Fi/octet

Gumey (Teatrul "Sică Alexandrescu" din

Carnii

Marat-Sade

Cabotinul după John Osbome (TNB);

Gardner, Scrisori de dragoste de A.R.

de

Georg

6. M i rcea Albulescu - Billy Rice,
de Sofocle (TNB)

"Si că

Braşov)

Comedia erorilor, Lungul drum al zilei

7. I leana Stana Ionescu - Melissa

Kovacevic

Alexandrescu"

de Comedie),

5. Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar -

Tărâmul celălalt de

(Teatrul

Eugene O'Neill (Teatrul "Nottara")

(Teatrul

"Bulandra")

: 4. M ihai Măniuţiu -

,

Richard al Il-lea

5. Maria Miu 1 794
6. Marcel lureş -

şi
Benedicte, Cotletele de Bertrand Blier . Richard al il-lea
7. Olga Tudorache (TNB)
Braşov), Phoebe Rice, Cabotinul

9. Maiou Iosif - Richard al Il-lea
8.
10. Teatrul Naţional din Bucureşti: se
-

apropie de sintagma "Prima scenă a ţării"

�

sau

MAGDALENA BOIANGIU

Dunan

erorilor

în partea a doua a stagiunii.

Petru

soare

mat(] de cineva: "Nu pot să aleg între

2.

(TNB), Nunta (TN Cluj); Alexandru

Shakespeare

9. Răzvan Mazilu -

«Anna Karenina» şi «Fum»". Acestea fiind

(TNB)

Cojar (TNB)

Comedia

Luigi Pirandello

(Teatrul Odeon)

rezista în conjunctura actuală).

de Radu F. Alexandru

de noapte de Maxim Gorki, regia: Ion

Dabija

(Teatrul de Comedie), Astă seară se

joacă fllră piesă de

sibilitatea unei excelente iniţiative de a

1. Nimic despre Hamlet

Mihai Măniuţiu (TNB şi SMART); Azilul

-

•

spuse, lista de mai jos implică o doz6 mai

(Teatrul de Comedie)

4. Mihai Măniuţiu

Petru sau Petele din

- Cabotinul. Pălaria de Eugene Labiche

Regina. Regina Mamă

de

Manlio

Santanelli

(TNB)

8. Dorina Crişan Rusu

16
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u. Preferinţele se motivează pur subiectiv.

1. Petru sau Petele din soare
2.
3. Ezrt: între Orestia şi 1794 (dacă partea
intâ1 d1n Richard al li-lea ar fi fost la nivelul
părţi1 a Il-a, ezitarea ar fi avut încă un ter
men)
4. Silviu Purcărete - Orestia
5. Do1na Levintza - Richard al 1 1-lea; Lia
Manţoc - Petru, Pălăria
6. Marcel lureş - Richard al Il-lea: Cornel
Scnpcaru - Robespierre, 1 794, Petru 1.
Petru sau Petele din soare
7. 0/ga Tudorache - Regina, Regina
Mamă: Valeria Seciu - Mary Cavantrone, Lungul drum al zilei către noapte
8. Donna Crişan Rusu - Pălăria; Iosif
Herţea - T roilus şi Cresida

9.
10. TNB
11. Dispariţia revistei "Teatrul azi"*

1 I NA COROIU
1. Nimic despre Hamlet
2. Scandal cu publicul de Peter Handke
atrul Tineretului din Piatra Neamţ)

3. Richard al Il-lea, Orestia
4. 1v1u Purcărete - Orestia
5. lnna Solomon şi Dragoş Buhagiar Lungul drum al zilei către noapte
6. ( audiu Bleonţ - Fi/octet
7. Valena Seciu - Mary Cavan-Tyrone,
Lungul drum al zilei către noapte
8. lo 1f Herţea - Troilus şi Cresida de

Shak •speare (Teatrul Maghiar de Stat din
ClUJ)
9. Maiou Iosif - Richard al 11-lea
10. Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ
p ntru polit1ca managerială)
11. Faptul că am ratat fenomenul festiva
r de pnmăvară.

CRISTINA DUMITRESCU

1 narnte de a răspunde (sau a mă abtine) la

ntreb<'!rile adresate de revista "Scena" mă
rmt datoare să preozez că nu cred, nu

rcd deloc În vorbele "cel mai", "cea mai".

Poa e

ele Înseamnă ceva În sport, unde

dacl1 ar sClrit şase metri când ceilalţi sar doi,

f>Ott (1 catalogatCl

C1ntoare. 1 n

ca

persoana cea mai

teatru cred că este altceva,

dar rată răspunsurile "cele mai" probabtle,
n

ea ce mă priveşte:

1. Petru sau Petele din soare
2. Uşa închisă de J. Graham Reid (Teatrul

făcut Mihai Măniuţiu în Richard al Il-lea
5. Doina Levintza pentru costumele la
Richard al Il-lea
6. Radu Beligan - Actorul, Azilul de
noapte: Victor Rebengiuc - Pierre de la
Manque, Petru: Marcel lureş - Richard al
Il-lea
7. Manana Mihuţ - Nikita Zotov, Petru;
Valeria Seciu - Mary Cavan-Tyrone,
Lungul drum al zilei către noapte

8. -

retulu1 din Piatra Neamţ)
9. Roxana Colceag - Rloctet
3. Cel mai mult m-a interesat Richard al 10. Probabi l Teatrul Naţional din
Il-lea, pus în scenă de Mihai Măniuţiu
: Timişoara, pentru programul de specta
4. Acelaşi răspuns, cu datele problemei cole ale tinerilor
1nversate: cel mai mult m-a interesat ce a 11. Faptul că la ediţia 1 997 a Festivalului
l1n

Naţional de Teatru nu s-a găsit soluţ1a de
a intra în sală toţi cei ce doreau să vadă
spectacolele: Şi mai este un lucru nu doar
supărător, o chiar "cel mai" alarmant
(pentru mine, evident): faptul că sunt
puţini, prea puţini critici de teatru într
adevăr tineri care să fie şi într-adevăr crit
ici de teatru. Sper să greşesc, aşa că îi
aştept să mă critice. T1nereşte (adică fără
m ilă) şi ... într-adevăr.

ALICE GEORGESCU

1. Şi cu violoncelul ce facem ? de Matei
Vişniec (Teatrul Naţional din Timişoara)
2. Trei femei înalte
3. Orestia
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4. Silviu Purcărete - Orestia
5. Maria Miu - 1 794
6. Radu Beligan - Actorul,
noapte
7. Olga Tudorache - Regina, Regina
Mamă
8. Adrian Enescu - 1 794
9. Angela Doni - Noaptea încurcăturilor

9. Vlad Mugur, Anca Colţeanu,
9. Maiou Iosif - Richard al 11-lea
:

10. Cantitativ, TNB
11. Semiignorarea de către o�menii de

teatru din România a unui festival de dramaturgie românească de o excepţională
calitate, care s-a desfăşurat la Chişinău la
începutul lunii mai (Festivalul Naţional de
de Oliver Goldsmith (Teatrul Mic)
Teatru). Am văzut piese remarcabile
10. TNB
11. Numărul mic de premiere produse de scrise de dramaturgi români din Basarabia
majoritatea covârşitoare a teatrelor : (Constantin Cheianu, Val Butnaru, Mircea
V. Ciobanu, N icolae Negru, Aurel
bucureştene.
Busuioc...), care ar merita să fie jucate şi
pe scenele de dincoace de Prut.. dar nici
M I RCEA GHIŢULESCU
1. Domnişoara Helsinka de George noi. nici ei nu avem curajul să ne asumăm
Astaloş (Teatrul "Toma Caragiu" din integrarea, rămânând mult mai săraci unii
Ploieşti), Pescăruşul din livada de vişini de fără alţii ...
Horia Gârbea (Teatrul "A Davila" din Propunere: 1 2. Care este cea mai bună
carte de teatru ?
Piteşti)
2. Unde-i revolverul ? de Gi:irgey Gabor
(Teatrul "Ovidiu" din Constanta)
L--=O_R
_I,._H
A_
C_
IC
.,IM
_
- ____
. -:::F_
3. Richard al 11-lea: A treia caravelă de : 1. A treia caravelă
Iosif Naghiu, regia: Tudor Mărăscu 2. Richard al 11-lea (!!!), Danton (partea a
(Teatrul Odeon)
11-a din 1 794, după Camil Petrescu şi
4. Mircea Daneliuc - O noapte fur- : BUchner)
tunoasă de I.L. Caragiale (Teatrul "Maria : 3. Richard al li-lea
Filotti" din Brăila)
4. Mihai Măniuţiu - Richard al 11-lea
5. Varga jar6 116na şi Nagy Endre (decor), 5. Lia Manţoc (costume) - Uvada de vişini
6. Marcel lureş - Richard al 11-lea
de A.P Cehov (Teatrul Maghiar de Stat 7. Valeria Seciu - Mary Cavan-Tyrone,
Lungul drum al zilei către noapte
din Cluj)
8. Adrian Enescu - 1 794
6. Claudiu Bleonţ Filoctet
_

·

-

�
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Stief - Scandal cu publicul
10. TNB
11. Manageri de teatru slabi; tineri absol
venţi care refuză să meargă în ţară pentru
a juca roluri importante şi se deprofe
sionalizează stând pe margini şi aşteptând
concursuri în Bucureşti: invazia de critici
lipsiţi de cultură şi neinfonmaţi la zi:
spaima de refonmă a mediocrităţilor.

DORU MARCEŞ

1. Prinţul din lacrimă de Radu Macrinici

după Mihai Eminescu (Teatrul Tineretului
din Piatra Neamţ)

2. 3. Richard

al 11-lea: Alcesta de Euripide,
regia: Bocsardi Lăszl6 (Teatrul "Tamăsi
Aron" din Sfântu Gheorghe): Celestina
de Adina Zeev după Femando de Rojas,
regia: Adrian Lupu (Teatrul Dramatic din
Galaţi)
4. Mihai Măniuţiu
Richard al 11-lea:
Bocsardi Lăszl6 - Alcesta: Adrian Lupu Celestina
5. Lia Manţoc
Petru sau Petele din
soare
6. Marcel lureş - Richard al 11-lea
7. Mariana Mihuţ - Nikita Zotov, Petru:
Ioana Citta Baciu - rolul titular din
Celestina
8. Iosif Herţea - Celestina; Virgil Mihaiu 
Requiem de Leonid Andreev (Teatrul
-

-

' Andrei Mureşanu" din Sfântu Gheorghe)
9. Raluca lanegic - Celestina

10. Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ
11. L 1psa reformei in mişcarea teatrală
românească.

-/ICTOR ERNEST MAŞEK

1. Gluga pe ochi de Iosif Naghiu (Teatrul
M.1na Filotti" din Brăila)

2. Cotletele de Bertrand Blier (TNB)
3. Lungul drum al zilei către noapte
4. Ion Sapdaru Hamlet de Shakespeare
-

f1 1trul "Mihai Eminescu" din Botoşani)

5. Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar Lungul drum al zilei către noapte
6. Dame\ Badale - rolul titular din Hamlet
(f ?trul "Mihai Eminescu" din Botoşani)
7. l at1ana Zavialova - Ofelia, Hamlet

6. Marcel lureş - Richard al 11-lea
7. Valeria Seciu - Mary Cavan-Tyrone,
Lungul drum al zilei către noapte
8. Silviu Purcărete - Orestia
9. Maiou Iosif - Richard al Il-lea
10. TNB
11. Gâlceava criticilor din AICT.

CONSTANTIN PARASCHIVESCU

1. Petru sau Petele din soare
2. Tărâmul celălalt
3. 1 794
4. Alexandru Darie - 1 794
5. Maria Miu - 1 794
6. Victor Rebengiuc - Pierre de la

Manque, Petru; Mircea Andreescu -

janko. Tărâmul celălalt

7. Olga Tudorache - Regina. Regina
Mamă; Mariana Mihuţ - Nikita Zotov.
Petru

8. Adrian Enescu - 1 794
9. Mălina Andrei - Cel care primeşte
palme de Leonid Andreev (Teatrul
Naţional din Cluj)
10. TNB

11. Decizia de pensionare a artiştilor.

ION PARHON

1. Petru sau Petele din soare
2. Tărâmul celălatt
3. 1 794
4. Mihai Măniuţiu - Richard al Il-lea
5. Irina Solomon ·şi Dragoş Buhagiar
Lungul drum al zilei către noapte

f ltrul "Mihai Eminescu" din Botoşani)

8. los1f Herţea - Troilus şi Cresida
9. 1oan Tugearu - Jocul de-a Shakespeare
r1ART, PR01V, TNB)

10. f catrul "Masca"
11. Contribuţia Ministerului Culturii la
fi1nţarea ultimei reviste de teatru de

şi transformarea acesteia intr-una
1 ulară.•

DRIAN MIHALACHE

1 . Pescăruşul din livada d e vişini
2. Trei femei înalte
3. 1 794
4. Vlad Massaci - Trei femei înalte şi
r ndafirii roşii de Zaharia Bârsan
trul "Bulandra")

lnna Solomon şi Dragoş Buhagiar
Comedia erorilor
6. orge Călin - Neoptolem, Rloctet şi
dn.m, Năluca de Fănuş Neagu, Lucian
•

-

IŞJ. Dan Micu (TNB)

7. Carmen Stănescu - Mătuşa Augusta,
:J.torii cu mătuşa mea de Graham
ne (TNB)

8. M1ha1 Măniuţiu - Richard al Il-lea
9. Ro ana Colceag - Astă seară se joacă
piesă

10. TNB
11. Pro1ectul româna-olandez "TOA
A ' MAPA. care a avut
M
şoa1a.

OINA PAPP

1. Nimic despre Hamlet
2. Regina Mamă
3. Orestia
4. 1v1u Purcărete - Orestia
5. D 1na Levintza - Richard al Il-lea
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6. Marcel lureş - Richard al Il-lea
1. Cristina Toma - Sarah Norman, Copiii
unui Dumnezeu mai mic
8. Adrian Enescu 1 794
9. Roxana Colceag - 1 794, Filoctet
10. Teatrul Naţional din Craiova (pentru
-

toată activitatea desfăşurată peste hotare
şi pentru premiera-eveniment Orestia):
TNB (în interiorul ţării, pentru revigo
rarea instituţiei în ceea ce priveşte ritmul
şi seriozitatea premierelor şi, nu în ultim
ul rând, pentru valorificarea potenţialului
actoricesc, de la studenţi până la celebrii
săi pensionari)
11. Perseverenţa călcatului pe picioare
manifestat de câteva dintre cele mai
importante festivaluri internaţionale din
ţară.

VICTOR PARHON

1. 2. Cu dragoste, Nicolae de Lin Coghlan
(Teatrul "Ovidiu" din Constanta)

3. 1 794
4. Silviu Purcărete - Orestia
5. Maria Miu - 1 794
6. Marcel lureş - Richard al I l-lea
1. -

1. A treia caravelă
2. Copiii unui Dumnezeu mai mic
3. Orestia
4. Sliv1u Purcărete Orestia
Ceea ce nu înseamnă că reînfiinţarea ei n 5. Silviu Purcărete Orestia
ar putea figura la capitolul "cel ma1 îmbu 6. Marcel lureş - Richard al Il-lea
Consuella, Cel care
curător fapt teatral" într-unul din 1. lnna Wintze
viitoarele dumneavoastră chestionare.
primeşte palme
8. Silv1u Purcărete Orestia
9. Silviu Purcărete Orestia
LUDMILA PATLANJOGLU
10. TNB
1. Petru sau Petele din soare
:
11. 2. Copiii unui Dumnezeu mai mic
3. Richard al Il-lea
M I RUNA RUNCAN
4. Mihai Măniuţiu - Richard al li-lea
5. Doina Levintza Richard al il-lea
• 1. Petru sau Petele din soare
6. Marcel lureş - Richard al Il-lea
2. Trei femei înalte
1. Olga Tudorache - Regina, Regina • 3. Richard al li-lea
4. Vlad Mugur (cu menţiunea că e şi cel
Mamă

8. Iosif Herţea - T roilus şi Cresida
9. Maiou Iosif - Richard al Il-lea
10. TNB
11. Desfinţarea rev1stei "Teatrul azi"•.

·

-

.

-

'

mai tânăr regizor din punctul de vedere al
prospeţimii modalităţilor scen1ce abor• date)
Livada de vişini de A.P. Cehov
l'amour de Dan Puric (TNB)
10. TNB
(Teatrul Maghiar de Stat din Cluj)
11. Tensiunea nejustificată creată în jurul 5. Horaţiu Mihaiu - Requiem
Premiilor Criticii 1 997 (ediţia a V-a) de 6. Marcel lureş - Richard al Il-lea: Claudiu
către unele persoane cu funcţii mai mult Bleonţ - Filoctet; Florin Zamfirescu sau mai puţin oficiale.
Odiseu, Filoctet
. 1. Valeria Seciu - Mary Cavan-Tyrone,
Lungul drum al zilei către noapte
9. Dan Puric, Maiou Iosif - Toujours
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: teatru, îşi fac temele 'în văzul naţiunii" şi
8. Virgtl Mihatu Requiem
9. 1-11 lou Iosif Richard al 11-lea
· că teatrele, în criză de spectacole,
cheamă publicul la atare modeste
10. T atrul Naţional din Timişoara
:
11. lv:J enţa totală, vtnovată a majorităţii încercări tinereşti in incinta lor presti

' de teatru de la unele manifestări : gioasă; o invazte de amatorism simpatic
tf"lportante şi mai degrabă necon- . sau plin de ifose sub drapelul demagogic
t1onal
(Aitfest
laşi, Festivalul al experimentului şi mişcării alternative.
m 1\t onal de Teatru "Atelier" - Sfântu
orghe, Zilele Absolvenţilor Şcolilor MARINELA ŢEPUŞ
1. Şi cu violoncelul ce facem ?
Artli "Gata" - Cluj); lipsa de ecou a
2.
Unde--i revolveru l ?
t1 t unei cărţi de teatru foarte impor
3.
Orestia
"Oglinda spartă" de Marian
. 4. Silviu Purcărete - Orestia
5. Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar Lungul drum al zilei către noapte
A TALIA STANCU
.
6.
Marcel lureş - Richard al Il-lea
1. Petru sau Petele din soare
:
7.
Ioana
Citta Baciu - Celestina
2. Cop1ii unui Dumnezeu mai mic
8.
Iosif
Herţea
- Celestina, Hop, signor !
Richard al 11-lea
:
de
M
ichel
de
Ghelderode (Teatrul
1 t u Purcărete - Orestia; Gelu
!
Dramatic
din
Galaţi)
Regina Mamă
. 9. Mălina Andrei - Hop, signor !
1 rna Cenean - Regina Mamă
10. TNB
M re. 1 lureş - Richard al Il-lea
11.
Scăderea vertiginoasă a numărului de
7.
Mary Cavan-Tyrone,
.
premiere
în cele mai multe dintre teatrele
ngul drum al zilei către noapte
bucureştene.
8. Mtl1t Măntuţiu - Richard al 11-lea
•

•

M lou Iosif Richard al 11-lea
10. NB
11. F ptu l că studenţii, la institutele de
•

•

·

1 . Petru sau Petele din soare (9), A
treia caravelă, Nimic despre Hamlet

(3), Şi cu violoncelul ce facem ?,
(2),

Pescăruşul din livada de vişini

Domnişoara Helsinka, Prinţul din
lacrimă, Gluga pe ochi

2. Trei femei îhalte,

(1)

.

Copiii unui

Dumnezeu mai mic (4), Tărâmul
celălalt

(3),

Unde-i revolverul ?

(2),

Uşa Tnchisă, Scandal cu publicul,

Richard al 11-lea, Danton, Cotletele,
Cu dragoste, Nicolae, Regina Mamă

( 1 ).
(9), Orestia, 1 794
(6), Azilul de noapte, A treia caravelă,

3.

Richard al 11-lea

Alcesta, Celestina, Lungul drum al
zilei către noapte ( 1 ) .

4. Mihai Măniuţiu, Silviu Purcărete (8),
Alexandru Dabija, Mircea Daneliuc,
Bocsardi Laszl6, Adrian Lupu, Ion
Sapdaru, Vlad Massaci, Alexandru
Darie, Vlad Mugur, Gelu Colceag ( 1 )
5 . Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar

(6), Doina Levintza (5), Maria Miu
(4), Lia Manţoc

(3), Varga Jar6

1 16na şi

.------'--. Nagy Endre, Silviu

Sj m p1ă
S

n0tă

t

a

t

Purcărete, Horaţiu

.

C

1

Mihaiu, Ştefania
Cenean ( 1 )

6. Marcel lureş

(9), Claudiu Bleonţ (4), Radu Beligan,
Victor Rebengiuc

(2),

M i rcea

Alpulescu, Daniel Badale, George
Călin, Mircea Andreescu, Florin
Zamfirescu, Comel Scripcaru ( 1 )

7. Valeria Seciu (8), Olga Tudorache

(5), Mariana Mihuţ
Baciu

(2),

(3),

Ioana Citta

I leana Stana Ionescu,

Tatiana Zavialova, Carmen Stănescu,
Cristina Toma, Irina Wintze ( 1 )
8. Iosif Herţea (6), Adrian Enescu (5),
Mihai Măniuţiu

(3),

Silviu Purcărete,

Virgil Mihaiu, Dorina Cri şan Rusu

(2),

Tarafui IZA ( 1 )

9. Maiou Iosif (8), Roxana Colceag

(3),

Răzvan Mazilu, Mălina Andrei

(2),

Angela Doni, Vlad Mugur, Anca
Colţeanu, Magda Stief. Raluca lanegic,
Ioan Tugearu, Silviu Purcărete, Dan
Puric ( 1 )

1 O. Teatrul Naţional d i n Bucureşti

( 1 6) , Teatrul Tineretului din Piatra
Neamţ, Teatrul Naţional din
Timişoara

(2),

"Masca", Teatrul

Naţional din Craiova ( 1 )

.

La rubrica "Generatia 2000" veti avea
surpriza să descoperiti că preferintele
studentilor teatrologi sunt altele.
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dans

Bausch
privirea � stră in
- -

O

experienţă

Pina

�

est:

referire

concretă

la

faptele

.

Pabst,

şi

reprezentând

munte

de

flori

un

Bau� ' chiar dacă
urmanta
pe
caseta

politice, la următile posibile sau

video, trezeşte bucurii estetice

tacolul evoluează într-o sferă a

creaţiilor

şi generează energii creatoare.

nuanţelor,

ceea ce uneşte ftinţele umane

Când

bolutilor. De la primele imagini

ale vremurilor noastre, dincolo

recunoaştem

de barierele sociale şi de difer

un

spectacol

Bausch se numeşte

al

Pinei

Spălătorul

de gean1uri, nimeni

la eveniment

în sine,

dar

aluziilor
toate

spec

şi

sim

clişeele

descoperă de fapt cheia tuturor
Pinei

se

folosite de media, "zorzoanele"

enţele

gândeşte că Doamna teatrului

colorate ale fiJmelor de serie B

incertitudini,

sau

speranţe . . .

nu

ar fi dorit să ne înfăţişeze

dans

ale

clipurilor

publicitare,

condiţia socială a unei meserii

dezlănţuirea comercialului,

anume.

şi

muri,

Spălătorul de gea

cea

ducţie a
având

mai

sa,

în

recentă

dar

umane,

pro

superficialitatea lor - o ttiviali

descrie - desigur,

tate care cutremură o conştiinţă

vedere

premisele

creaţiilor anterioare - momente
realitatea

din

rigiditatea relaţiilor

cotidiană.

E'ite

mai

adâncă.

asupra unui mediu nefamiliar
lui. La Hong-Kong, spălătorii de

geamuri sunt acrobaţi ai aerului
ce alunecă de jos în sus şi de
în jos de-a lungul zidurilor

de sticlă ale zgârie-norilor. Jan

Minatik - mernbm fidel al com.

paniei de la Wuppertal -, sus

pendat într-o

r:nid

nacelă între

cer şi pământ, execută meticu
los o muncă de Sisif: el lustru
ieşte o cortină gigantică de plas
tic.
Acest spectacol reprezintă cea
de

a

şasea

Companiei

coproducţie
de

Wuppertal

cu

dans
un

a
din

Festival

Internaţional de Arte - cel de
Hong-Kong.
nice culese

Impresiile

la

puter

la Hong-Kong s-au

transformat,

prin

îndelungi

repetiţii şi căutări, într-un spec
tacol

lară,

cu

o semnificaţie particu

nu numai pentru că pre

supune confruntarea

cu

tură total diferită,

şi pentru

dar

o cul

că el s-a născut în momentul
unui eveniment politic impor

tant, când fosta colonie a Marii
Britanii a devenit parte cotU]_X)
nentă a Chinei.
Pina Bausch

nu

face

nici

Bausch

culturale:

-

tot

sentimente,

idealuri,

eşecuri,

să lege toate acestea
precisă, datată,
Spălătorul de geamuri va

Refuzând
de

o

istorie

continua , cu trece� timpului,
să-i fascineze pe spectatori.

Învelişul strălucitor (un decor

care îţi taie respiraţia şi captează

privirea neviciată a unui străin : întreaga atenţie, semnat Peter

sus

roşu-aprins)

o
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Răzvan Mazilu

'

Înfru ntând
ţ 'l
co nve n 1 1 e :

5

uedezul Mats Ek este unul dintre
marile spirite ale acestui sfârşit de
mileniu, unul dintre cei mai origi
nal i şt curajoşi coregrafi contemporani.
"Totul în afară de abstract" - aşa
d fineşte Mats Ek dansul său. Dansul unui
corp guvernat de spirit Nimic abstract.
dar n t c t explicit sau tautologie.
Vocabularul dansului său, deşi eclectic (cu
Tmbtn:in neaşteptate de elemente din
b,1letul clasic sau contemporan, acrobaţii,
Circ sau pur gest teatral) poartă amprenta
un 1 gândiri unitare, profunde - rezultat al
tnturţtet, dar şi al variatelor experienţe
rl!sttce.
Mats Ek provine dintr-o familie de mari
rttŞlt, pentru care universul creaţiei s-a
,nsformat cu adevărat într-un spaţiu
stcnţial. Mama sa, Birgit Culberg, cele
bră dan satoare şi coregrafă (a apărut pe
n:i chtar şi la şaizeci de ani !) este
fondatoarea Baletelor Culberg - una din
cele mai mari companii de balet din
lume. Tat:il său, Anders Ek - prieten
proptat al lui lngmar Bergman -. era
tor. ca şi Malin. sora lui Mats. Niklas Ek.
tele sau. este, încă, unul dintre cei mai
m, n dansatori ai lumii (de altfel. a făcut
parte an t de zile din compania lui Maurice
Jart).
P de altă parte, şi biografia artistică a lui
M ts Ek cuprinde experienţe dintre cele
mat vanate în domeniul artelor specta
colului. Paradoxal, îşi începe cariera în
t tru. nu în dans. Pentru început, asistent
d regte al lui lngmar Bergman la specta
co ti Woyzeck de BUchner, apoi el
d v nt nd mai întâi director al Teatrului de
rionete din capitala Suediei, al
T trulut Dramatic Regal şi al Teatrului

- inspirat. evident. de piesa lui Garcia
Lorca - apar în spectacole elemente din
ceea ce va constitui mai târziu stilul său
inconfundabil. 1 n viziunea lui Mats Ek,
Bemarda. interpretatâ de un dansator în
travesti (ceea ce accentuează extrem
masculinitatea personajului), îşi teror
izează cele cinci fiice până la anularea
tuturor atributelor umane. O dată cu
şocanta re-citire a baletului academic
Giselle, viziune ce a revoluţionat lumea
dansului, în stilul său se definitivează coor
donatele
creaţiei
de
maturitate:
descifrarea universului uman în cheie psi
hanalitică, elemente ale i raţionalului,
dragostea ca unică "filosofie de salvare".
Urmează, în 1 984, Sarbătoarea primăverii
a lui Stravinski, coregrafiată în stilul teatru
lui Kabuki, Copii bătrâni ( 1 989), spectacol
dedicat mamei sale, Fi inţe de lumină
( 1 990). dedicat tatălui său şi, în 1 992
Carmen, o nouă demitizare a unui titlu
din repertoriul clasic.
Capodopera lui Mats Ek rămâne, până
acum. Lacul lebedelor ( 1 987). titlul cel
mai cunoscut şi mai iubit din baletul aca
demic, considerat dintotdeauna un sim
bol al perfecţiunii. Versiunea sa radicală a
zdruncinat atât de mult prejudecăţile
existente încât spectacolul a fost foarte
greu acceptat, ba chiar socotit o cădere mai ales de către critica de specialitate.
Drama lebedei albe din libretul clasic
devine la Mats Ek drama Prinţului, per
sonaj cu dimensiuni arhetipale ce se
aseamănă, până la confundare aproape
(prin relaţia cu Regina mamă şi cu
Bufonul), cu imaginea lui Hamlet: prinţul
baletului este, parcă, frate geamăn cu
prinţul teatrului universal. 1 n Lacul lebe
delor întâlnim întreaga "recuzită" de

mijloace stilistice ale coregrafului şi, mai
ales, particularitatea sa definitorie: o
estetică a urîtului menită să contra
puncteze, prin încărcătura comică dată
mişcărilor şi situaţiilor, dramatismul story
ului. Prin personajele lebedelor albe interpretate deopotrivă de femei şi de
bărbaţi cu capetele rase şi îmbrăcaţi în
tutu -. dar, mai ales. prin Odette-Odille,
amestec de erotism şi bufonerie, coregra
ful distruge imaginea consacrată a primei
balerine ideale, propunând o alta, a unei
dansatoare pentru care dansul înseamnă,
în primul rând, libertatea totală a corpului
în mişcare. Balerina care dă viaţă acestor
antologice personaje feminine (Giselle,
Odette-Odi lle, Carmen) este Ana
Laguna, dansatoare-fetiş, muză dar şi
soţie a coregrafului.
Cea mai recentă creaţie a lui Mats Ek este
tot o reinterpretare a unui balet clasic:
Frumoasa din pădurea adormită ( 1 996).
Ideea care străbate toată opera sa se
impune aici şi mai puternic: fiecare fiinţă
umană ascunde o dualitate perpetuă:
binele şi răul, conştientul şi inconştientul.
" 1 ntr-o zi. la ZUrich - povesteşte core
graful -. întorcându-mă de la teatru la
hotel, am întâlnit o fată tânără, o drogată,
sprij!nindu-se de un zid şi întinzând braţul
înţepat spre mine. Am înţeles atunci că
am găsit cheia pentru această poveste cu
zâne în care <<Aurora adoarme înţepată
de fusul lui Carabosse . .» "Aşa trebuie
înţeleasă opera lui Mats Ek: nu ca o
dorinţă de distrugere a ideii de basm, ci
ca o redimensionare a acesteia prin pris
ma experienţelor trăite.

Opţtunea pentru dans va veni mai târziu.
1 o vârstă "înaintată" pentru această
m ene. fiind sedus, în mod providenţial,
repetiţiile unei trupe la West Side
Story. Se ştte că munca unui balerin pro
. tOntst începe în copilărie, dar Mats Ek
Tşt g:iseşte şi dezvoltă un sistem propriu
d antrenament, care TI transformă destul
d repede într-un surprinzător dansator
cu o personalitate aparte.
Pnmele sale creaţii coregrafice
The
Batrnan (Liliacul). inspirat din Woyzeck.
S�tul Gheorghe şi Dragonul (creaţie
' prezentată şi în România, la sfârşitul
ntlor 70, pe scena Operei din
Bucureşti), Soweto, Cain şi Abel - sunt
Tnc:i marcate de dansul neoclasic.
1 ncepând cu Casa Bemardei Alba ( 1 978)
-
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Carmen Stanciu

Răzvan

M az i l u ·

' N-a putea să plec,
ş pentru că asta
A
ar Insemna

Răzvan Mazilu, la 24 de ani, o varstA care
pare incredibilă pentru prestigiul tău, eşti
unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi
coregrafi din România Eşti satisflicut de
ceea ce se întâmplă la noi în lumea dan
sului ?
Nu sunt satisfăcut, e o mare dramă, deşi
suntem liberi şi nu ne îngrădeşte nimeni
să facem absolut orice. 1 n privinţa dansu
lui, deşi accesul la informaţie este mai
liber (acum există reviste şi casete video),
aş putea să-I parafrazez pe Carag1ale ŞI să
spun că dansul, la noi în ţară, este sublim,
dar lipseşte cu desăvârşire. Dar n-aş
putea să plec de tot "afară", pentru că
asta ar însemna o trădare, o dezertare din
spaţiul în care m-am născut şi am învăţat
şi unde am datoria de a mă dezvolta, de
a evolua ca artist 1 mi place să plec să-mi
joc spectacolele, să acumulez experienţă,
şi apoi să mă intorc, să-mi "încarc bateri
ile". Cu toate că a1ci e ca şi cum aş lupta
pentru supravieţuire. Felul în care se face

o

'
v
tra dare

dans în România e ca o luptă în tranşee,
anevoioasă şi cu foarte multe obstacole.
Dar tocmai asta mă in cită.
Te urmăresc de câţiva ani buni şi întot
deauna mi-ai părut cam ciudat
Am o fire mai romantică, iar aspectul ăsta
al meu este dat. probabil, de faptul că mă
gândesc tot timpul la dans, la mişcări . 1 mi
inchipui, de cele mai multe ori, că am
putea merge pe stradă dansând; că,
poate, viaţa ar fi mult mai frumoasă dacă
ar exista o lume a dansului în care toţi
oamenii să vorbească prin semne, prin
gesturi, prin mişcare, şi mai puţin prin
cuvinte, pentru că ele vulgarizează, au o
forţă negativă.
Pentru tine, care este cel mai important
lucru în viaţă ?
Să fac ceea ce vreau, ceea ce îmi place.
Urăsc să fiu îngrădit, dependent de ceva.
Sunt un tip instinctual, de asta nici nu sunt
angajat undeva. Sunt liber profesionist.
Nu vreau să depind de nici o structură,
iar statutul ăsta indepen
dent îmi oferă o libertate
mai mare a gândirii, în
primul rând.
Voi, dansatorii, aveţi un
alt mod de a vedea
lumea !...
Nu şt1u cât e de adevărat
Vreau să vorbesc în
numele meu şi nu gene
ralizez. Eu, de pildă, nu
mai suport să văd un
spectacol clasic în care
doar se vorbeşte. N u
suport. M ă plictisesc.
Cred că vorbim enorm în
viaţa de toate zilele, fără
să spunem nimic esenţial.
Şi nu mai suport să se
întâmple asta şi la teatru.
Un gest, o mişcare poate
semnifica mult ma1 mult
decât un cuvânt. O
m1şcare poate fi "citită"
de fiecare om în parte alt
fel.
Eşti un tip inteligent şi
deschis. Cele două calităţi
te-ar consola în absenţa
dansului ?
Ce aş face dacă n-aş
...

·
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dansa ? Nu cred că aş fi în stare să fac
nimic altceva !
Dar intr-un caz extrem ?
Eventual să transform u nele dintre
hobby-urile mele - cum ar fi pictura - în
profesiune. 1 mi place foarte mult să
pictez şi chiar visez, câteodată, cine şt1e,
să fac scenografia propri ilor mele specta
cole. Dar, să revin la arta dansului. Ea este
considerată o artă minoră, i se acordă
foarte puţin interes, din păcate. Înainte,
între cele două războaie mondiale, la
spectacolele Floriei Capsali, veneau mari
personalităţi ale vremii ca Tudor Arghezi,
Emil Botta, Cella Delavrancea sau M1hail
Sebastian, care scriau, consemnau actul
artistic. Şi ch1ar au rămas în "Memoriile"
Cellei Delavrancea cronici la spectacolele
Floriei Capsali. Ceea ce este mare lucru !
E necesar să şt1i ce s-a întâmplat cu cei
dinaintea ta. Dar, acum, se scrie foarte
puţin despre dans. Abia acum cronicarii
teatrali au început să fie, încet-încet, atraşi
de acest domeniu. Din păcate, nimeni din
teatru nu se mai duce la spectacolele de
balet de la Operă, iar cei de la Operă nu
mai vin la teatru. Or, pentru un om de
artă, astăzi, aproape de secolul XXI, e
vital să fie la zi cu Informaţia culturală în
orice domeniu, chiar ŞI în ... politică.
Cum ai lucrat cu Maia Morgenstem ? Ai
avut-o ca interpreta principală 1h Dama
cu camelii.
E o foarte bună pnetenă a mea şi, orice
m-ai întreba, nu pot să fiu decât subiectiv
în ceea ce o priveşte. Am învăţat foarte
mult de la ea, nu numai ceea ce înseamnă
teatru, ci şi coregrafie; ceea ce n-am
învăţat de la coregrafi, de exemplu. Vi se
poate părea ciudat că am învăţat de la ea
ceva ce ţine de meseria mea, dar efectiv
aşa a fost.
Cum a fost întâlnirea cu Gigi Căciuleanu ?
1 nainte să lucrez cu el la "Lumea dansu
lui", spectacol care a avut loc în ianuarie
la TNB, ne întâlnisem la Concursul inter
naţional de la Paris, unde am fost premi
at, iar apo1 a venit la mine, la cabină.
Acolo am avut ocazia să discut cu el
despre ceea ce înseamnă dans, destin,
artişti. L-am intrebat ce mă sfătuieşte să
fac, iar el mi-a spus să rămân eu insumi şi
să-mi dezvolt harul. Dar cele mai mari
satisfacţii, referindu-mă la studii, le-am

aici. în f\omânia. Am învăţat
mult de la Adina Cezar. în a cărei
ompanre" am dansat încă din clasa a
1
d liceu, şi de la Ioan Tugearu, cu
am lucrat Jocul de-a Shakespeare. La
�rtul acestui spectacol încerc o satis
ţJ mar mare decât la propriile mele

nll enorm. Nu numai pentru mine,
pentru arta coregrafică româneas
Po te că sunt rău cu propria-mi
1

o ra\re a oamenilor de dans ar oferi
t� 1 de premiu unui actor 1
Aj umblat mult prin sWinătate. Ai �cut şi
ltUdri acolo ?
vut marea şansă să călătoresc, dar

n-am studiat în străinătate. Am fost plecat
în tumee. cu spectacolele mele şi ale altor
coregrafi, dar studiile mi le-am făcut aici.
Liceul de coregrafie l-am absolvit în 1 992
(sunt bucureştean) şi UATC - în 1 996. la
clasa profesorului Sergiu Anghel. Am
făcut stagii cu coregrafi francezi. care au
venit aici cu ocazia proiectului: joseph
Nadj, Dominique Bagouet, Mathilde
Monnier, Angelin Preljocaj, Bouvier
Obadia.
Te-ai gândrt să predai ?
Nu. Nu cred că am înclinaţii pedagogice.
Cel puţin, până acum nu mi le-am
descoperit. Consider că încă mai am eu
însumi foarte multă experienţă de acu
mulat şi apoi. poate, să dăruiesc şi altora.
Deocamdată, vreau să mă dăruiesc
scenei.
Ioana Florea

ecut
de care

u nrson cu Europa, România
rcdescoperea în anii '60-70 spec
tacolul în aer liber. Montări de
n t şr lumină" (tehnică inaugurată în
9 la Atena) aveau să fie realizate şi la
r utrlizându-se fie scenarii-pretext, fie
1 dramaturgiei clasice: Apus de
so.re �� Viforul pe zidurile Cetăţii
va: SAnziana şi Pepelea în Parcul
rd: Procesul Horea pe stadionul din
d lul1d, lo, Mircea Voievod la Biserica
mn �că din Curtea de Argeş etc. Şi,
' ultrmul rând, spectacolele de teatru
la malul mării la care Silviu Purcărete
ntrnuă să se raporteze şi astăzi, când
rc1 sa rntemaţională e la apogeu.
unos că spiritul întreprinzător al
m mr l u r s-a concentrat doar asupra
m riului cu bunuri de consum gastroc1

•

avem nevo1e

sfera artei (şi ea. în ultimă instanţă. o
marfă). Vara ar putea deveni o perioadă
profitabilă în care să se experimenteze
formulele alternative ce ar antrena
potenţialul talentelor din întreaga ţară.
În urmă cu mai bine de un veac şi
jumătate apăreau şi la Bucureşti, pe lângă
"cafe-chantant"-uri, localuri în care se
ofereau "spectacole de teatru cu con
sumaţie". Grădinile şi-au schimbat. uneori,
numele şi, foarte des, proprietarii. S-au
bucurat de longevitate: "Dacia" din Piaţa
de Flori, "Bianduzia" pe Strada Doamnei.
"Stavri"
pe
Academiei,
"Parcul
Oteteleşanu"
pe
locul
Palatului
Telefoanelor de azi, "Ambasadori" şi
'Triumful" tot pe Academiei. "Colos" pe
Calea Victoriei. "Astoria" pe Brezoianu,
"Marcoci" în Griviţa, "Voita" în Buzeşti,

atmosferă specifică. modificată în funcţie
de reputaţia pe care i-au dat-o an de an
trupele găzduite. Grădina "Raşca",
deschisă de un ceh. lgnat Hrtska, iniţial un
modest birt, avea să devină faimosul
"Union" imortalizat de Caragiale. Peste
decenii, Teatrul "Cărăbuş" şi al său ani
mator excepţional, Constantin Tănase,
împrumuta fastul montărilor de la revis
tele hollywoodiene şi îl asocia inspirat cu
un deosebit curaj civic. ce avea să mai
dăinuie şi la Grădina "Boema".
Revenind în timp la o perioadă mai
apropiată, anii '60-70, de maximă efer
vescenţă artistică, în capitală, Teatrul de
vară din Parcul Herăstrău indica pulsul
mişcării teatrale româneşti, trupele
bucureştene (mai rar cele din provincie)
disputându-şi această scenă până toamna
târziu. Aflat acum în proprietatea
M uzeului satului, teatrul este, din păcate,
complet dezafectat.
Teatrul în aer liber a contribuit mult la
revitalizarea artei spectacolului. Lipsa de
constrângeri formale. condiţiile adesea
improprii de joc, contactul mult mai
direct cu spectatorii, nevoia de a satisface
un public cu o componentă eterogenă au
stimulat artiştii.
\
Coabitarea în repertoriu a comediei,
operetei şi dramei obliga în egală măsură
la exigenţă şi performanţă.
Toate acestea să fie doar trecut ?
I rina Coroiu
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Arhitectura
unui succes
�t

cartea de

teatru

combinatia dintre o constructie
traditională

dramatică

microstructura
replicilor.

a

stârnit în

fanlilial de intruziunea

gtupul

personaje

sufocate

·

de propria lor verbozitate. Spre

"poantilistă"

Conflictul

implicând

din trecut se

surpriza tuturor, Nicolae Brebari
se

dovedeşte

sensibil

la

rit

scene_i.

specifice

murile

Dialog1..I l are nerv, ideile -

ele • .,.......... ...

fără

1

piesă

rezistenţă

în

opera

tă, o anumită reţinere "CLmos

autoarei, este un comentatiu de

cătorilor'' pune oarecmn în sur

fmete, deşi lipsit de originalitate,

dină ecoutile,

la

eterna problemă

a

rapor

o prelungire firească a romanu
lui,

fiind o reuşită punere în
artei

şi

strategiilor

seductiei. Eroul, venit din Est,

Weltanschauun�ul

a

altfel pozitive,

turilor dintre perceptia estetică

stârnite de nu-

şi t:r'""d.irea sentimentală. Succesul

două

vine şi din faptul că piesa oferă

refuză net postura de adaptabil

şi un foarte practic breviar de

la

estetică pentru uzul publicului

Dimpottivă, lipsit de complexe-

montări
pieselor

sale

pe scenele
t e a t r e l o r
La

europene.

noi, i s-a jucat
piesa Artă la
T i m i ş o a ra ,
inter

într-o

pretare de ti

iar refetirile la mediul românesc
asociere.

această

întăresc

Acelaşi abur sentimental, ace

să con

leaşi tablouri care tind

Acelaşi nume

sonaje de fapt banale. Culoarea

îl poartă volu

dată de anl.intitile personale ale

publicat,

autoarei salvează la

t

de păcatul platitudinii .

prezentare grafică elegantă, de

Se remarcă, în special în cazul

editura Unitext şi care reuneşte

Conversaţiei după înmor

trei dintre cele cinci piese scrise
până acum de către autoare.
Un prieten pictor, deţinător al

TEATRU

limită piesa

mul
î

o

Nicolae Breban

(anl.intirea vilei de la Sinaia)

fere o falsă abisalitate Uţl.Or per

-

că

larg. A treia piesă din volum,

n e r e a s c ă

r

pentru

dominantă.

ideologia

Trecând prin iarnă, surprinde
prin asemănarea cu Jocul de-a
vacanţa a lui Mil1.ail Sebastian,

stângăcie .

n

parizience

mântare, grija pentru echiva
larea

exactă,

în

traducere,

'TJata
�
.•
omâhească

Nt lS/1991
•"'' "''

a

muzicalitătii textului otiginal.

unei eficiente formule a succe
suh.Ii,

spunea

1ffi1

începutul

carierei,

alegi printre

că,

trebuie

la
să

artiştii consacrati

unul respectabil,

dar

Dramaturgia
romancierului

să ti se potrivească şi pe care să-1
poti pastişa cu măsură şi ele

N

reinventare a ideii de cuplu. Ea

în

Biblioteca

Revistei

jucate,

una la teatrul radiofonic,

"care va putea să te cotnenteze,

având-o în distributie pe neui

descifrându-ti

uşurinţă

tata

Reza

Teatrul

alege

pe

Marguerite

o

Duras,

căreia îi imită bine factura dia
logurilor din piesa La

sau

din

romane.
debut,

musica
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Patrichi,

National

tânărului

cealaltă la

din

Iaşi,

Ovidiu

în

Lazăr.

nine tentante.

Culoan.d
şoareci, 01.ai complexă şi

Cea de-a doua piesă,
cu

01.ai elaborată,

este construită

un principiu utilizat şi în

Brebari şi 01.ai ales aceia care au

romanele lui Nicolae Breban,

giei

după

de

propunere

Kammerspiel, cu roluri femi

după

Reuşita

Conversaţie

este, în acelaşi timp, o bine
venită

Cunoscătorii operei lui Nicolae
dus până la capăt lectura uilo

Îllnl<>rtnân.tare, se bazează pe

�

regia

Gina

rafinatele
piesei

nostalgii

an1.ortite, ispiteşte la aventură.
tema emigrantului şi o temerară

dran1atice

factie şi critiCLilui" - sp1..mea el -

Yasmina

deschide

două lucrăti

"Viata Românească". Ele au fost

înrudirile . "

el

trezeşte

icolae Breban a publicat

ganţă. "Dai în felul acesta satis

cu

marginalului,

perspective,

Piesa este o reverie subtilă pe

nu de o

notorietate absolută, al cărui stil

le

Atnfitrion

ar fi avut tot

acela de a suda cu ostentativă
autoritate

într-un

singur

tot

dreptul să se aştepte la tirade

două opere distincte. Avem de

stufoase, la o inttigă nl.ini01.ală

a face, în primul act, cu
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adăugată

Galei de editura Unitext.

mulliinedia . Ca urmare, este

rr ·

riscă

păcătuiesc

1 1 1 1 1 •i dimensiuni şi compune
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piesei,

orizeze o scriitură altfel plină de

t tlon.rl, otn de teallu, gândeşte

r
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nmnai în titlu, ci şi pe tot par
cursul
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D

inu

a
construit

Grigorescu, · autor

prolific, strânge nu

mai

puţin de o duzină de

operă

o

dra

m a t i c ă

piese în două volume intitulate

cesul

prin

"Iadul vesel",

ajunge

la

sălbatic".

respectiv

Comedii

"Estul

uşoare

şi

mente luate
diată

reprezintă

îndeobşte

gustul

că

publicului

minimă,
bil,

revelatori u .

de

regulă înduioşat în faţa propriu
lui său talent, cu măiturii de
receptare

complezentă

prelu

În

nu
alti

meni,

renţa

realitatea imetransfigurare

pe
ter
dife

dintre

ate, majoritatea,

cei doi dra

de sală, şi

din programele
chiar cu numeroase

maturgi

poze

spectacole. Ecourile

din

de sine.

rnizând pe recognosci-

larg, piesele sunt asezonate cu
autorului,

din

într-o

comentarii

ale

derizoriul

Dinu Grigorescu restituie ele-

ce

crede

care

conştiinţa

sprinţrre, menite penllu ceea
se

'------'

majoră, deoarece a sesizat pro-

stă

favorabile se revarsă şi pe co
perte, autorul crezând că este
suficient de relevantă pentru a fi

" v a l o a re a

reprodusă până şi o politeţe

adăugată".

benignă a lui Andrei Şerban:
"Mi-a făcut plăcere să vă cunosc
şi m-ar bucura dacă mi-ati trimi

Adrian

te la New York volumul de

M ihalache

piese . . . ". Materia primă a aces
tor constructii
formată

din

dramatice

este

poncifurile pre- şi
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Memoria
.
documentului

şi

chiar de

destrămat

o comedie cu destin
aparţinând

lui

Ion

Creangă. Iar la masa Lllnbrelor a
reunit

creatii şi nlllTie de necon

testat prestigiu ale primei noas
Grigore Manolescu,
Romanescu,
Nottara,
Zaharia

istoric

este învăluită

fumul

Ionuţ Niculescu

charestini",

dlmintirile

stema

TEATRULUI
NAJIONAL

anul

respectiv

şi

autorul

îşi

Munteniei,

lărgeşte

aria

de investigatie cu

alte mărturii scrise . Supt.me, ast

epocii,

faptelor şi

unui discret

lui, constituie şi un prilej de
meditatie.

şi

acreditat

de

de

la

manifestările

obiectul unor pagini în care,
prin

intermediul

"galbenelor

ilie", sunt rememorare figuri de
Iancu

Costache

ani în sprijinul institutiei
care face parte şi cu partici

Caragiale.

Serghie

ori

tic,

dar

eminenţi

culescu denunţă medioaităţile,

arma

Ionuţ

impostura,

acest sens, elucidează definitiv

Bălţăţeanu,

Calboreanu,
Grigore

Alexandrescu ,

Al. Davila, supune oprobriului

Cozorici.
O mică parte

din

această risipă

creator

a

fost rostuită între copertele t.mei
cărti intitulate cu modestie de

autor Amintirile Teatndui
Naţional
Ignorând tentapa hagiografică
şi

refuzând

cu

insinuările ce au culminat cu

Vraca,
Gh.

obstinatie

public mistificările literare ale

lui Octav Minar sau delatiunea
mediocrului actor C. Halepliu
în

legătură

cu

participarea

colegilor săi de breaslă la rev
olutia

din 1848.

O parte importantă a cărtii este
consacrată dramaturgiei noastre
nationale, autorul ocupându-se

de geneza t.mor piese ale lui V.

caducitatea anecdotică şi orali

Alecsandri,

tatea rarefiată şi adesea disjunc-

Davila, Octavian Goga, N. Iorga

(;J
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eveniment

În

acuzele de plagiat la adresa lui

George

de energie şi de efort

calomniatorii.

George

Vasiliu-Birlic,

Bucureşti. Pen

Ni

a primei noastre scene: Paul
Sică

din

asemenea

ironiei fine la fel

necruţătoare,

înscrişi defmitiv în cartea de aur

Nicolae

un

de conivenţă urbană ,

de

Gusty,

din

Folosind, uneori, un ton caus

manifestări evocatoare ale unor
actori,

Teatro

fratii

alteori,

şi

Piccolo

Milano şi Teatrul "Lucia Sturdza

Lazăr, Ion Heliade-Rădulescu,

vietii noastre artistice, o suită de
regizori

de la înfiinţarea a două

Bulandra"

şi

Teatn..1lui National a initiat, în

ale

ani

teatre:

tru

Aristia

Văcărescu până la Gheorghe

personalităti

n 1997, Uniunea Teatrelor

Europene a sărbătorit 50 de

la

la radio şi la televiziune. În cal

unor

Al

seamă ale "premergătorilor", de
Costache

ani

Virgil Petrovici.

mulţi

unei şcoli teatrale profesioniste.

din

arhaizant.

ct.moscut de la "Cişmeaua roşie"

Avatarele acestei resureCtii fac

parea

limbaj

Iar, în totalitate, această scrutare
a trecutului prin ochii prezentu

scenice diletante la întemeierea

,

evenimentelor are

unui teatn.1 înainte de cel bine

translatiei

ultimii

par

fluiditate şi nostalgica irizare a

istorici drept borna de hotar a

itatea sa de director al Muzeului

de

relatarea

fel, atentiei posibilitatea Hinţării

(1818)

Fundatt.J Culturala D ;)le Bucurpshlor

iar

B

M.

Eminescu ,

https://biblioteca-digitala.ro

Al.

deosebit

istone1

sale,

institutia bucureşteană a adunat
într-un

volum

"omagial"

-

Teatrul Bulandra 1947-1997

- momentele însemnate din
viaţa sa, alături de mărtlllii ale
artiştilor care au marcat-o. Dar
ceea

ce

face

cu

adevărat

interesantă şi valoroasă cartea
e te

"dosarul"

Revizorul
Pintilie,

spectacolului

rilor, "cine va dori să vadă ce s

a întâmplat în teatrul românesc

în regia lui Lucian

interzis

în

stagiunea

1972-1973, după trei reprezen
taţii. (Dosarul a apărut în revista

t90.), .

"T a

cunoscută
fornnează

astăz

'il'-'·�e...JbJSOI specialitate) a

en t atât evoluţia

·

creato

·

cât şi a teatrului (conside

perioada a pricina cel mai

din capitală). Ei i-au unnat pres

tigioase
( Liviu

Min.ma

şi

regretabile

Ciulei,
şi

Lucian

Radu

exiluri

Pintilie

Boruzescu)

:

Lista spectacolelor montate la
"Bulandra"

se

regăseşte

în

volmn, reprezentând un folosi
tor instrument de lucru.

Un tratament

M i rona H ărăbor

U

�e el:g�t

n fo

conţmand
trată

a

1 995/1996,

tuturor

România (cu

torul

aflat

momentul

volum,

1996/1997",

teatrelor

din

adresa şi direc

în

funcţiune

editătii) ,

festivalurilor

şi

în

inventarul
fundaţiilor

teatrale, date despre dreptul de
autor

(cam

bizar plasate aici,

dar utile oricum) şi o pre
zentare-reclamă

a

UNITER -

iată, descris pe scurt, Anuarul

teatrului rotnân.esc, publicat
de

Unitext

cu

Constanta devenind aici. . . actriţa

Lica Gherghilescu - şi nu în

mod accidental, ci cu sistemă !)

şi până la "complexa" atriburre
greşită a câte unui
(regia

montării

Callas ,

de

aparţine,

la

spectacol

cu

Maria

"Nottara",

astfel,

nu

lui

ar

Radu

Gabrea, ci lui . . . Radu Gabriel !).
enmnăr,

stagiunilor tea

lista

"ticelo

Pentru edificarea cititorului, mai

oglinda ilus

trale

·ll..,."i.Jd
:._ �
�::�

(actorul Lică Gherghilescu de la

sprijinul

Ministerului Culturii. Cmn zice
concisul "Argument" al edito-

Vlădescu

la întâmplare: Mihai
în

loc

de

Mihai

Mădescu, Iulian Băltăretu în loc
de

Iulian

Bălţătescu,

Lică

Rusescu în loc de Sică Rusescu

'

cu menţiunea că m-atn limitat
la artişti trăitori şi lucrători în
teatre bucureştene, prin urmare
cunoscuţi nu numai de spe
cialişti, ci şi de nmneroşi pro
fani;

despre

numărul

şi

felurimea greşelilor care apar în

cazul teatrelor din provincie
nici nu mai pomenesc - ele
sunt cu zecile. Pare-se că edi
totii

au

avut

numeroase

de

înfruntat

dificultăţi,

dintre

care recepţionarea de la diverse
teatre

a

unor

f�ocuri

greu

descifrabile nu e cea mai mică.
Totuşi,

ftind vorba despre

o

lucrare cu caracter documentar.

�

scuzele de acest gen nu pr

funcţionează şi, oticum, nu ţin
de cald. Acelaşi

caracter

docu

mentar - ştiinţiftc, care va să
zică - face greu de înţeles, de
pildă,

omiterea

din capitolul

"Teatrul şi fundaţiile culturale" a

Fl.mdaţiei "Teatrul XXI", cu spri
jinul

căreia

Premiile

se

Criticii

acordă

anual

�ză

(botezate,

de

altfel, în cuprinsul volumului în
fel şi chip. . . ) şi care organiz

colocvii, dezbateri etc. pe teme
teatrale la zi. E drept, o notă de
subsol infornnează că lista aces-

D

eşi pare că s-a încheiat o
dată cu ultimele aplau
ze, viaţa unui spectacol

continuă cu intrarea sa în isto
rie.

Monografiei unui
eveniment teatral (Titus

Rostul

Andronicus) de Williatn Sha
kespeare

Purcărete,

în

regia

lui

Silviu

la Teatrul Naţional

din Craiova, 1992) apărută la
editura

craioveană

Aius

este

tocmai acela de a reface dru
�ul dinspre culise către public.
In
,,Argumentul"
editorului
Patrel. Berceanu

st.mtem

pre

veniţi că genul se adresează în

special oatnenilor de teatru , ca
"instrument de studiu". Scopul
cărţii este de a feri publicul de
lacunele

de

docmnentare

si
's

informare. Un avertisment ar ft
că nu avem în fată un model",
"
o oglindă a spectacolului, ci
doar reconstiturrea sa parţială.
Cine nu ştia deja are ocazia să
afle că montat·ea a fost
miera

absolută"

a

pre
"
piesei în

România (premiera pe ţară !) şi
că Purcărete a re-creat textul din

raţiuni

artistice

reducându-1 la jmnătate, schim
bând structura , actualizând top
ica etc. Noul scenariu e publicat
aici; i se dă şi cititorului şansa
de a cântări intervenţiile ,Joar
fecii

poetice".

maresul

De

(zece

ţionale,două

altfel,

premii

premii

pal
na
inter

naţionale, teisprezece turnee şi
participări în străillătate) con
vinge că

jocul" cu textul nu a
"
fost o simplă glumă.
Editorul introduce două intervi

uri cu regizorul, în care sunt

motivate
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alegerea

ca

gazdă

de articole constituie îm

montare

o
William Shakespeare

receptarea aitică e încântător

nestinsă şi uruca a lui

de neputincioasă în a se obiec

Andronicus.

tiva. (Sau,

cum spune un ziarist

canadian, ,,nu e uşor să şochezi
la momentul potrivit

""-'"
Silviu Purclrete
"""" "
Teatrul Nacional Craiov•

teatral".)
E

că

adevărat

obişnuită

măsură

îndrăznelile

Purcărete,

judecă

într-o
lui

suferinţei".

Dar, dacă se observă ceva

precădere

frapant în

grafie, este

cu

mono

greu

de

frecvent

stăpânit.
cruzimea

cu caietul de regie. Simţeam
nevoia

unei

analize

mai

cele

limitele frrescului. Presa

limpede

străină

două coperte, nu e foarte
în

ce

a

constat

este

montarea). Pe de altă parte, s-ar

Se ajt.mge până la formularea

aerisit al cărţii , un corp de literă

originală:

mai lizibil şi fotografii color. Ele

"mezelărie

umană

fină". Nemulţumiţii sunt
puţini şi timizi . Pe români îi de

foarte

ranjează

ideea

de

teatru

de

vatori de dincolo de graniţă se

sau fragmentele reprezentative

scandalizează la violenţa ce

i----Li
m
w
o
u.a
i:IJ
rt
ut:
e
:c:�
a
L.U
IIIU
DIU
II
IL
i...c
a
u
rt
..LJ
i
i!:I
S
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t_
�a

Coca Andronescu

A fost cetăţean de onoare

unde

în ţara comediei,

a trăit cu o graţie

şi de unde s-a expatriat discret, când n-a

firească
mai fost,

pentru ea, nimic de râs.
Andronescu s-a potrivit de la început
la Teatrul Naţional:
stilul ei de joc combina într-o sinteză organică
Coca

eleganţa şi demnitatea tradiţiei

cu modernitatea rafinată
a hiperbolei groteşti.

A posedat un

secret, care pare, doar,
la îndemâna tuturor: cel al candorii scenice.
Intra în situaţie fără să facă cu ochiul,
convingerea şi energia cu care înota năştea fluxul de sim
patie necesar comunicării vesele.

ca Mirandolina lui Goldoni şi proastă ca

Tanţa lui Băieşu, într-un mod comparabil prin retetele talen
tului ei. Diminutivul Coca i s-a potrivit

tot timpul cât a fost
scenă şi n-a rămas pe scenă
după ce nu i s-ar mai fJ. potrivit
pe

De citva timp tot vorbeam în redacţie că ar

fJ. bine să-i

luăm un interviu.

unde s-o găsim. Acum ştim.
Magdalena Boiangiu

30

mai potrivită o

că nimic nu se situează între

export; în schimb acei conser

�

nariului ar fJ. fost

comentare a lui, ori înlocuirea

amănunţite (din ce găsim între

fără nici o ezitare

Nu prea ştiam

mono

decantată şi convertită şi faptul

"spectacolul aiticii". Exegezele

Era inteligentă

ecoul lui Titus,

şi conţinutul

Poate că în locul publicării sce

cu atât mai contrariantă.
Epitetele sunt duse la extreme.

nicus e un "exerciţiu de stil al

aspectul

mai lucid decât cea occidentală,
dar într-un stil impropriu ei:

Remarcă

rrtus

Având în vedere

grafiei sunt destul de sărace.

sionism

căreia

istorici sunt feriţi de a reface
spectacolul "din fărâme", intrate

spectacolul

febril, pe alocuri de un impre

pollivit

gendă, ci realitatea pmă. VIitorii

în folclorul de specialitate.

românească,
cu

Foştii spectatori

ai săi recunosc astfel nu o le
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fi cerut un format ceva mai

ar fJ. sporit expresivitatea mate

rialului, asigurând spectacolului
o carte de vizită reprezentativă.
M i rona Hărăbor

�a----'dUII,_alog��
'

S

N

S uzan a M acove i :

u m1� ruş1ne A
.

sa p ang

uzana Macovei este unul dintre

numele pentru care ar trebui să
se nască o nouă rubrică: "Mari ac

tori din provincie". La Târgu-Mureş, unde
e actriţă la Teatrul Naţional, este consi
derată o vedetă.

O

ştiu de când era stu

dentă a "promoţiei de platină" a Institutu
lui de Teatru din Târgu-Mureş, pe care l
a absolvit în 1 989, la clasa prof. Constan
tin Doljan, alături de Nicu Mihoc (colegul
ei de la Naţionalul târgumureşean), Anda
Chirpelean (fostă actriţă la Cluj, actu
almente stabilită în SUA) şi Ion Goranda,
in prezent actor la Bacău. Am văzut-o ju
când in studenţie în Ultima oră, Reţeta
Makropoulos, Familia T6t, loneştii.
Apoi a lucrat la Timişoara şi la Sibiu - aici,
in regia regretatului lulian Vişa, datorită
căruia Decameronul i-a adus Premiul
de Interpretare Feminină la Festivalul
"Caragiale". Poate trebuia ca acest pre
miu s-o impună atenţiei tuturor. Dar nici
acum nu e prea târziu...
De atunci, a j ucat, la Teatrul Naţional
din Târgu-M ureş, cinci roluri principale

- printre care Veta din O noapte fur
tunoasă (regia: Mircea Cornişteanu) şi
Agate din Delict in Insula caprelor
(regia: Kincses Elemer) -, dar şi în Ma
rat-Sade de Peter Weiss (regia: Ţino
Geirun), în Viaţă conjugală (regia:
Codruţa Georgescu, o tânără absolven
tă a ATF) şi în Nascendo de Alina Ne
lega (regia: Gavril Cadariu). Deţine, de
asemenea, un rol important în Moşte
nire de John Harvey, în regia lui Scott
Johnston

şi în

Albertine în

cinci

timpi de Michel Tremblay, în regia lui
Petre Bokor.

1

Cum s-a ''întâmplat" viaţa dumneavoas

tră

până

la

cele şase

examene

admitere pe care ştiu că l e-aţi dat ?

de

M-am născut la Bacău, pe 1 6 septembrie
1 962, am copilărit la bunici, în comuna
George Enescu, şcoala şi liceul le-am
unrnat în oraşul natal. lntrasem într-o clasa
de filologie-istorie care pe parcurs s-a
desfiinţat... Am ştiut de atunci că ceea ce
îmi doresc e să fac actorie. 1 n ciuda
împotrivirii părinţilor şi a repetatelor
eşecuri: am încercat de cinci ori, la
Bucureşti, şi am intrat abia a şasea oară, la
Târgu M ureş, când deja nu mai speram ...
şi mă hotărîsem să dau la Filologie, iar
după absolvire să mi se echivaleze studi
ile şi să pot fi actriţă. Qucasem "corp
ansamblu" la Botoşani şi aveam multe
roluri la activ ... ) Aşa că am aşteptat cu
patimă şi răbdare momentul când mă voi
vedea pe lista admişilor. El a venit târziu,
dar a venit... Şi n-am regretat niciodată
acei ani, consideraţi "pierduţi" de către
unii.
Cum a fost perioada de studenţie ? Şi,

apoi, Sibiul, care v-a făcut celebră ?

Din anul 1 încă, nu ştiu cum, am ajuns să
fim consid eraţi "promoţia de platină", mai
în glumă, mai în serios... Nu mai ştiu nimic
de Anda şi foarte puţin de Ion; alătun de
N 1cu am rămas pe scenă până astăzi. La
Sibiu am trăit cea mai frumoasă perioadă
a vieţii mele, datorită omului şi regizorului
lulian Vişa, iar rolul care mi-a adus pre
miul a rămas până acum cel la care am
ţinut cel ma1 mult, cel cu care m-am identificat perfect, pentru că avea "culori" şi o

s e n s i b i l itate
profundă.
Sunteti consider
atc'J de cc'Jtre unii
o

actritc'J

fizic".

"de

Aveti

ftumusete

o
cu

totul

specialc'J,

care

porneşte

dinc'Juntru.

E x a g e raţ i .
N iciodată nu
m-am gândit la
asta. Majorita
tea oamenilor
care nu mă
cunosc şi cu
care intru în con
tact rămân foarte
surprinşi când afiă că sunt actriţă.
Eu vă cunosc şi sensibilitatea. Dezvăluiţi
ne măcar o latură a ei.

Nu ştiu cât am avut de pierdut sau de
câştigat din ea, dar pentru m1ne impor
tant e să mă împlinesc ca om. Ştiu că sunt
doar in trecere in viaţa asta pământească
şi că, deşi nu ştie nimeni ce va fi dincolo,
suntem plămădiţi pentru a ne ină�a
sufietele, nu pentru a ni le compromite.
Nu mi-e ruşine să plâng, nu mă ascund
pentru a face acest lucru. Nu mi-a fost
ruşine să-i spun unui om că il 1ubesc. Nu
mi-e ruşine să vorbesc cu un aopac, chiar
dacă unora gestul li se pare ... deplasat.
La Târgu-Mureş sunt mulţi copaci ...

Aici imi doresc să rămân pentru totdeauna. Din anii studenţiei mă simţeam inex
plicabil legată de acest loc binecuvântat
de Dumnezeu, in care aleile, copacii,
ploile, apusul, iarba, foşnetul frunzelor
sunt altfel decât oriunde. Când eram la
Timişoara sau altundeva, departe de oraş,
mă trezeam noaptea plângând de dor...
Aveţi un mesaj pentru cititori ?

Uitaţi-vă mai des in ochii trecătorilor, nu
aruncaţi cu pietre in câinii vagabonzi,
deschideţi-vă sufietele şi ridicaţi privirile
spre cer !
Ioana Florea
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1997-1998
alcătu i t de 1 4 studenţi teatrologi

Cel mai bun..
Cea mai bună..

1. Piesă românească contemporană reprezentată
2. Piesă străină contemporană reprezentată
3. Spectacol
4. Regizor
5. Scenograf
6. Actor
7. Actriţă
8. Muzică de scenă
9. Mişcare scenică

4. Mihai Măniuţiu - Richard al li-lea
5. Doina Levintza - Richard al 11-lea;
Ştefania Cenean - Regina Mamă
6. Marcel lureş - rolul titular din Richard
al li-lea
7. Olga Tudorache - Regina, Regina
Mamă
8. Mihai Măniuţiu - Richard al 11-lea
9. Maiou Iosif - Richard al li-lea
1 O. Teatrul "Ţăndărică" (pentru Barbierul
din Sevilla de Rossini, în versiunea scenică
şi regia lui Felix Alexa)

MĂDĂUNA DUMITRACHE, anul li .

10. Teatru

ROXANA CRIŞAN, anul I l
1.2. Regina Mamă de Manlio Santanelli
(Teatrul Naţional din Bucureşti)
3. Richard al 11-lea de William
Shakespeare, regia: M ihai Măniuţiu
(Teatrul Naţional din Bucureşti şi
SMART)

1 . Petru sau Petele din soare de Vlad
Zografi (Teatrul "Bulandra")
1.1
2. Trei femei thalte de Edward J\ lbee
(Teatrul de Comedie)
3. Azilul de noapte de Maxim Gorki,
regia: Ion Cojar (Teatrul Naţional din
Bucureşti)
4. Ion Cojar - Azilul de noapte
5. Doina Levintza - Richard al 11-lea
6. Comel Scripcaru - Petru 1, Petru
7. latina Demian - Femeia A. Trei femei

thalte

8. Mihai Măniuţiu - Richard al 11-lea
9. Maiou Iosif - Richard al li-lea
1 O. Teatrul Naţional din Bucureşti (pen
tru numărul şi valoarea premierelor)

DIANA PÂRVU, anul li

1 . Petru sau Petele din soare
2. Regina Mamă
3. Richard al li-lea
4. Ion Cojar - Azilul de noapte
5. Doina Levintza - Richard al 11-lea
6. Marcel lureş - Richiird al 11-lea
7. Mariana Mihuţ - N kita Zotov, Petru
8. Mihai Măniuţiu - Richard al li-lea
9. Maiou Iosif - Richard al li-lea
1 O. Teatrul Naţional din Bucureşti

IOANA ŞIŞCU, anul I l

1 . Petru sau Petele din soare
2. Copiii unui Dumnezeu mai mic de
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Mari< Medoff (Compania 777)
3. Lungul drum al zilei către noapte de
Eugene O'Neill. regia: Alexandru Dabija
(Teatrul "Nottara")
4. Alexandru Dabija - Lungul drum al zilei
catre noapte
5. Lia Manţoc - Petru
6. Marcel lureş - Richard al 1 1-lea
7. Valeria Seciu - Mary Cavan-Tyrone,
Lungul drum al zilei catre noapte
8. Mihai Măniuţiu - Richard al li-lea; Petre
Mărgineanu - Petru
9. Angela Doni - Noaptea Tncurcăturilor
de Olivier Goldsmith (Teatrul Mic)
1 O. Teatrul 'Bulandra"

ANDREEA BÂRSAN, anul III

1 . Petru sau Petele din soare
2. Regina Mamă
3. Azilul de noapte
4. Ion Cojar - Azilul de noapte
5. Doina Levintza - Richard al 11-lea şi
i (TNB)
Bacantele după Eurip de
6. 7. Cristina Toma - Sarah Norman, Copiii
unui Dumnezeu mai mic
8. Dorina Crişan Rusu - Cabotinul după
john Osbome (Teatrul Naţional din
Bucureşti)
9. Roxana Colceag - 1794 după Danton
de Carnii Petrescu, Moartea lui Danton
de Georg BOchner şi Marat-Sade de
Peter Weiss (Teatrul "Bulandra")
1 O. Teatrul Naţional din Bucureşti

ALINA MANG, anul I I I

1 . Petru sau Petele din soare
2. Cotletele de Bertrand Blier (Teatrul
Naţional din Bucureşti)
3 . Richard al 11-lea
4. Ion Cojar - Azilul de noapte
5. Doina Levintza - Richard al li-lea
6. Marius Bodochi - Bolingbroke, Richard
al ti-lea ş i Dionysos. Bacante1e
7. Mariana Mihuţ - Nikita Zotov, Petru
8. Mihai Măniuţiu - Richard al 11-lea

';

, trul Naţional din Craiova (pentru

T

l.ilcolul Orestia)

MI ELA NAGÂŢ, anul I I I
1 r' trv sau Petele din soare

�ina Mamă
1 794

andru Darie - 1 794

1

1

M nana Mihuţ - Nikita Zotov, Petru
dnan Enescu - 1 794
M lou Iosif - T oujours l'amour de Dan
n (featrul Naţional din Bucureşti)
f atrul "Bulandra"

Cf AVIAN SAlU, anu l I I I
sau Petele din soare

Petru

Regina MarT\l

Azilul de noapte
Al xandru Darie - 1 794
l Manţoc Petru
du Beligan - Actorul, Azilul de

nolpte

Olga T udorache - Regina, Regina

Mlml

Adnan Enescu - 1 794
M l ou Iosif - Richard al 11-lea

Petru sau Petele din soare
Trei femei inalte; Copiii unui
Dumnezeu mai mic
Trei femei Tnalte de Edward Albee,
Vlad Massaci (Teatrul de Comedie)

Do1na Levintza - Richard al 11-lea
Comel Scripcaru - Robespierre, 1 794
1 nna Demian - Femeia A, Trei femei

hlte

M1ha1

Măniuţiu - Richard al 11-lea
M !ou Iosif - Richard al 1 1-lea
T atrul Naţional din Timişoara (pen
programul "Start '98" de încurajare a
nlor acton, regizori, scenografi)

1 7'94

Dragoş Buhagiar erorilor
de
William
peare (Teatrul de Comedie)
nn Zamfirescu - Fouqu1er-Tinville,

1 O. Teatrul Mic (pentru organizarea
turneului Teatrului "Eugen Ionescu" din
Chişinău)

Pirandello (Teatrul Odeon)
9. Maiou Iosif - Toujours l'amour şi
Richard al 11-lea
1 O. Teatrul Naţional din Bucureşti

RĂZVANA NIŢĂ, anul IV
1 Şi cu violoncelul ce facem ? de Matei
Vişniec (Teatrul Naţional din Timişoara)
2. 3. 1 794
4. Alexandru Darie - 1 794
5. Maria Miu - 1 794
6. Cornel Scripcaru - Robespierre, 1 794
7. 8. Mihai Măniuţiu - Richard al 11-lea;
Adrian Enescu - 1 794
9. Maiou Iosif - Richard al li-lea
1 O. Teatrul Naţional din Bucureşti
•

MONICA SORIAN, anul IV

1 . Petru sau Petele din soare
2. Regina MarT\l
3. Azilul de noapte
4. Mihai Măniuţiu - Richard al 11-lea şi
Bacantele
5. Doina Levintza - Richard al li-lea şi
Bacantele

6. Mircea Rusu - Vaska Pepel, Azilul de

noapte

7. Oana Pellea - Regina, Richard al 11-lea
8. Mihai Măniuţiu - Richard al 11-lea
9. Maiou Iosif Richard al 11-lea
1 O. Teatrul Naţional din Bucureşti

DELIA VOICU, anul IV

1 . Petru sau Petele din soare
2. Trei femei 1halte
3 . 1 794
4. Cătălina Buzoianu - Petru
5. Maria Miu - 1 794
6. Virgil Ogăşanu - Ducele d'Antin, Petru
7. Florina Cercei - Vasilisa, Azilul de

noapte
8. -

9. Roxana Colceag - 1 794
1 O. Teatrul "Bulandra"

CRISTINA POPESCU, absolventă
1. 2. Copiii unui Dum nezeu mai mic; Regina
Mamă
3. ToujOurs l'amour; BM>ierul din Sevilla
de Rossini, regia: Felix Alexa (Teatrul
' Ţăndărică")
4. 5. Lia Manţoc - Petru
6. Radu Beligan - Actorul, Azilul de

Simplă notă statistică
1 . Petru sau Petele din soare ( 1 1 ), Şi cu
violoncelul ce facem ? ( 1 )
2. Regina Mamă (8), Trei femei 'ihalte
(3), Copiii unui Dumnezeu mai mic (2),
Cotletele ( 1 )
3. Azilul de noapte, 1 794 (4), Richard al
11-lea (3), Trei femei inalte, Lungul drum
al zilei către noapte, Toujours l'amour,
Bărbierul din Sevilla ( 1 )
4. Ion Cojar (4), Alexandru Darie (3),
Mihai Măniuţiu (2), Alexandru Dabija,
Cătălina Buzoianu ( 1 )
5. Doina Levintza (7), Maria Miu, Lia
Manţoc (3), Ştefania Cenean, I rina
Solomon şi Dragoş Buhagiar ( 1 )
6. Cornel Scripcaru, Marcel lureş (3),
Radu Beligan (2), Marius Bodochi,
Claudiu Stănescu, Mircea Rusu, Virgil
Ogăşanu, Florin Zamfirescu ( 1 )
7. Olga Tudorache (4), Mariana Mihuţ
(3), larina Demian (2), Valeria Seciu,
Florina Cercei, Oana Pellea, Cristina
Toma ( 1 )
8. Mihai Măniuţiu (9), Adrian Enescu (3),
Dorina Crişan Rusu (2), Petre
Mărgineanu ( 1 )
9. Maiou Iosif ( 1 0), Roxana Colceag (2),
Angela Doni, Răzvan Mazilu ( 1 )
1 O. Teatrul Naţional din Bucureşti (7),
Teatrul "Bulandra" (3), Teatrul Naţional
din Craiova, Teatrul Naţional din
Timişoara, Teatrul Mic, Teatrul
"Ţăndărică" ( 1 )

noapte
7. Olga Tudorache - Regina, Regina
MarT\l

8. Dorina Crişan Rusu - Palaria de
Eugene Labiche (Teatrul de Comedie) şi
Astă sear'l se joacă � piesll de Luigi
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A RI STI D E B LAN K

un

neint eles .
�

n personagiu controversat a fost critic ", tentat uneon de graţiozităţi de
Aristide Blank, bancher cu nota conjunctură, suferă aici, evident. de exce
bile gesturi de filoti mie şi, sivitate. Blank e, nici vorbă, un autor dra
deopotrivă, un rafinat om de cultură. Ce matic, un dramaturg, dar trebuie cântărit
nu s-a spus despre el ? A fost tămâiat cu atent cât, în slăbiciunea lui pentru teatru,
laude umflate şi a fost acoperit de i nvec este snobism şi cât, pasiune autentică.
tive. Prinţ al finanţelor şi infractor... Cât, meşteşug abil şi cât, vocaţie.
Potlogar şi binefăcător... Aristide însuşi s
Drama L'Assoiffe (în prima versiune: Don
a socotit un neînţeles. Un "destin de Juan ?) a avut premiera la Paris, în 1 925,
Cassandră ... După absolvirea Facultăţii de Compania Pitoeff asigurându-i o montare
Drept ( 1 904). tânărul devine jurisconsult
la Theâtre des Arts. Versiunea
şi se înscrie în barou. La campania militară românească, 1 nsetatul. deschide volumul
din Bulgaria şi la primul război mondial
Literare ( 1 932). care mai include Ariadna
participă ca ofiţer de aviaţie. De la tatăl fără fir, Vapoare în ceaţă, Satele lui
său, Mauriciu Blank, Aristide moşteneşte Potemkin. 1 ntr-o ţară nedefinită, un ins
_
conducerea unui adevărat imperiu finan supradotat, Andrei, îmbătându-se de
ciar.
banca
"Marmorosch-Biank" himere şi clocotind de voinţa de a
expunându-1, firesc. multor i nvidii. înfăptui, devine printr-o curioasă evoluţie
Bogătaşul
intrat între timp în Partidul
lider al unui partid dictatorial, după ce
liberal � cam vorbeşte în vânt atunci
părăsise forţele de stânga. Abia instalat la
când, în conferinţe, studii şi broşuri putere, eşecul politic al acestui vizionar se
(Economice. 1 93 2 ş.a.), formulează prop şi întrezăreşte. Fapta lui nu va cunoaşte
unen de redresare a economiei gloria ideii. Stăpânit de "beţia de a se
româneşti. Contestat în violente campanii
risipi " , de a se jertfi chiar. pentru a dărui
de presă. consilierul economic al regelui celorlalţi bucurie, vizionarul, trist paradox,
Carol al Il-lea îşi caută o compensaţie în nu izbuteşte să se facă înţeles îri elanurile
spaţiul ficţiunii. Dacă. însă, omul de con lui reformatoare. "Omul de mâine"
dei � care debutează în "Foaia populară" suportă brutala înfrângere a clipei. Izolat.
( 1 899). cu poemul în proză Bătrâna � nu trădat, lovit de absurde învinuiri, eroul �
inspiră judecăţi prea clare, primi nd
proiecţie vanitos-amară a lui Blank însuşi
aprecieri şi mai sincere. şi mai ipocrite, � se decide să ia calea exilului.
mecenatul. care face multe acte de cari S-ar fi putut refugia în iubire ? Bărbat plin
tate. îşi câştigă dreptul la recunoştinţa de farmec, dorit cu ardoare de femeile
multora. Astfel, stipendiază, în ţară şi în care roiesc în juru-i, Andrei nu e deloc
străinătate, studenţi merituoşi. 1 n 1 920,
omul care să accepte captivitatea,
întemeiază editura "Cultura naţională". înl ănţu i rea unei relaţii amoroase. 1 n
Mai târziu. instituie premiul "Techirghioi femeie el nu caută desfătarea. ci este
Eforia", primul laureat fiind Mircea Eliade. tizându-şi până şi intima pornire frumo
l i sprijină pe doctorul N. Lupu în tipărirea sul, ca şi misterul de care este însetat
ziarului "Aurora" ( 1 92 1 ) şi. dintr-un chef ("setea marilor mistere" ). Numai că un
de magnat de presă, cumpără publicaţiile asemenea romantic nesaţ e judecat de
"Lupta " şi "Rampa", fiind la un moment spiritele obtuze ca un chef donjuanesc de
dat şi proprietar �evărul " şi aventură frivolă şi nimic din zbuciumul
" Dimineaţa". Membru. din 1 930. al lăuntric al idealistulu nu transpare dinco
Societăţii autorilor dramatici, va pune la lo de înşelătoarele aparenţe. Un renghi
dispoziţia lui N. Iorga fonduri pentru înfi teribil al soartei, prefigurănd catastrofa.
Luat drept un seducător egoist şi lipsit de
inţarea Teatrului Popular.
Socotit de G. Călinescu, în "Adevărul lit scrupule. Andrei cade ucis de un soţ orbit
erar şi artistic" ( 1 932). "un remarcabil de gelozie şi astfel amintirea omului
dramaturg şi mai ales un poet al politic de anvergură se va pierde de aici
conştiinţei de sine", Aristide Blank face înainte în legenda unui vânător de fuste
dovada fineţii şi a culturii sale chiar în care şi-a primit pedeapsa cuvenită. 1 ncă o
expunerile pe teme economice, de care înfrângere (ultima, cea supremă ... ). care
am amintit 1 nsă aprecierea "divinului face dintr-o viaţă însufleţită de elanuri

U
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altruiste o farsă. A fost "semănătorul " de
nădejdi Andrei un Don juan ? ... Legenda,
cu bizara ei fatalitate, expropriază
adevărul � cum se întâmplă în istorie de
atâtea ori. Adevăr şi minciună, esenţă şi
aparenţă sunt conceptele de manevră ale
unui autor care. contând pe un livresc de
salon. pirandellizează, fără a accede la
consistenţa unei parabole. Cu un dialog
elegant şi oarecum preţios, răsfăţându-se
în graţia, fadă. a mondenităţii. piesa îşi are
totuşi momentele ei de febrilitate, ca şi o
anume energie în disputa de idei.
Dacă Steaua (care nu s-a păstrat) se
recomanda a fi o "fantezie dialogată" , La
Rhapsodie des dieux (scrisă probabil tot
în deceniul al treilea, dar tipărită abia în
1 940) reformulează cu mici artificii inge
nioase eposul homeric. E un capriciu în
răspăr, mizând pe contrapunctul parodic,
o nonşalantă erudiţie susţinând, cu sclipiri
de spirit, amalgamul de replici şi aluzii.
1 ntre incendierea Troiei, pâ�ol în toiul
căruia prinde a susura vesel muzica
spumoasă a lui Offenbach, şi întoarcerea
la lthaka, periplul lui Ulise, cel hăituit de
mânia lui Neptun, se constituie într-o suc
cesiune de episoade în care ispita.
voluptăţile şi primejdiile se tot rotesc.
Şirul de aventuri n�atisface, însă, nevoia
de certitudini a eroului � un "însetat" şi el,
ca şi Andrei !
renumit nu doar pentru
isteţimea lui, dar şi pentru curiozitatea-i
nepotolită. Neavând încotro, Ulise îşi
acceptă destinul, lăsându-se totuşi pradă
unui acces de deznădejde care e cât pe
ce să-i curme firul vieţii adică al legen
dei.
Legea morală ce îl călăuzeşte pe
rătăcitorul polytropos. pe el ca şi pe
devotata-i Penelopa. legea, dacă t se
poate spune astfel, datoriei conjugale
presupune fără doar şi poate sacrificiul
dorinţei. Dorinţă care, de la o vreme. pe
cei doi cam începe să-i împungă... Autorul
demitizează (sau, dacă vreţi, umanizează)
cu un surâs subţire povestea, punându-şi
eroii într-o situaţie de "infidelitate spe
cială" . Sub înfăţişări preschimbate, Ulise şi
Penelopa se întâlnesc fără a se
recunoaşte şi se îndrăgostesc unul de
altul cu o pasiune căreia numai gândul că
încalcă pactul matrimonial � gând care. de
altminteri. îi face destul de nefericiti � nu-i
�.

�

îngăduie să se transforme în păcat.
Mărturisirea
tentaţiei,
mărturisire
amestecând un sentiment al vinovăţiei cu
exaltarea abia stăpânită, va însemna o
ISpăşire, imprimând totodată un sens nou
şi un alt impuls vechii afecţiuni care, sub
orizontul mitului, îi leagă.
Scenariul, cu tuşa lui de ironie, e asezonat
cu felurite efecte, care arată că Aristide
Blank nu poartă numai masca seriozităţii.
1 n acorduri groteşti e orchestrată o
ceartă "homerică" în Olimp, tărâm unde
Icar se preumblă împreună cu Leonardo
da Vinei, iar Venus pare desprinsă dintr
un tablou al lui Velasquez, aşa cum juna
Primavera coboară parcă de pe o pânză a
lui Botticelli. 1 n lnfem îşi îndură supliciul
grupul lui Laocoon şi tot aici pot fi întâl
niţi Sisif şi Prometeu, dar şi Sofocle,
Shakespeare, Voltaire, Goethe, Edison.
Fie şi pentru acest soi de intertextualism,
piesei La Rhapsodie des dieux nu i se
poate nega tenta de modernitate.
Un labirint fără ieşire, înecat în ceaţă, prin
care suflete cuprinse de patimi rătăcesc

�m

amăgite de părelnicia vieţii, iată universul
pe care ar vrea să-I sugereze tripticul
Labirinte: Ariadna M fir, Vapoare în
ceaţă, "tragi-comedie " , Satele lui
Potemkin, dramă psihologică pe o canava
istorică (inclusă în 1 929, sub pseudonimul
Andrei Dănescu, în repertoriul Teatrului
Naţional din Bucureşti). Titlurile sunt
grăitoare, punând în clar combinaţia, spe
cifică lui Blank. de alegoric şi mitologic,
într-o construcţie în care simbolurile vor
fi, iarăşi, dirijate potrivit unei strategii de
amprentă pirandelliană. Personajele,
"suflete zdrobite" , orbite de patimă sau
măcinate de gelozie, nu găsesc o cale
dreaptă, o punte de apropiere sinceră,
fără umbre, între unul şi celălalt, ele nu
comunică, rămânând înlănţuite într-o
solicitudine ce le oferă doar şansa
resemnării. Peste substanţa psihologică a
pieselor lui Aristide Blank adie, ici şi colo,
o boare poetică, ferind de ariditate un
discurs adesea tentat de teoretizări.
O intenţie de complicare a trăirilor
sufleteşti există şi în lama lui Hangerli,

piesă istorică de urzeală veche (complo
tul boierilor ş.cl.), unde lovitura de t�atru
de la finele primului act (singurul termi
nat) introduce o notă de senzaţional.
Fragmentul apărut în "Viaţa românească"
( 1 939) nu era, cu toate astea, lipsit de
făgăduieli.
Aristide Blank face figură de dramatug şi
atunci când scrie proză. Dialogul morţilor
("Dimineaţa ", 1 933) pune faţă în faţă,
într-o controversă din care umorul nu e
absent, pe Napoleon, cinic, belicos şi avid
de glorie, şi pe Henric al IV-lea, cu o
ramură de măslin în augusta-i mână,
propovăduind pacea, armonia, înfrăţi rea,
lansând profeţii senine şi - amărui haz de
necaz al autorului - propunând soluţii
politico-economice uimitor de aberante.
Deodată, apare în zbor un porumbel,
aducând în cioc o radiogramă. Comisia
dezarmări i convoacă de urgenţă cele
două capete încoronate într-o chestiune
de război ... Feeria politică a lui Aristide
Blank se încheie, care va să zică, într-un
acord sarcastic.
Florin Faifer
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U l t i m as
eneraţii de actori, regizori,
scenografi care se apropie azi
de zenitul carierei, dar şi
începători, dramaturgi şi secretari literari
s-au aflat, mai devreme sau mai târziu,
"pe mâna" pricepută, energică şi eficientă
a lui Maxim Crişan.

G

ta g i u n e

De mai bine de 40 de ani el a visat şi
făcut numai teatru. A fost întemeietorul
Studioului Casandra şi poate cel mai
longeviv şi mai apreciat director al pro
ducţiilor de la "Bulandra" , ca director
artistic şi colaborator al lui Liviu Ciulei
( 1 963- 1 973), sau de la "Nottara"
( 1 974-1 998)
aici, 20 de ani alături de
Horia Lovinescu. Mari spectacole ale
teatrului românesc, printre care celebrul
Revizorul de la "Bu landra", dar şi
Karamazovii sau Jocul vieţii şi al morţii
de la "Nottara" , poartă şi semnătura lui
nevăzută, pentru că a ştiut ca puţini alţii să
strunească uriaşul mecanism al scenei şi al
echipei care creează spectacole.
Fie că I-au iubit sau nu, colaboratorii săi,
între care nume ilustre ale scenei, gazetari
pe care la rându-i îi respecta, i-au
recunoscut calităţile de om de teatru
inspirat, cu un fier pe care şi-1 exersa cu
inteligenţă. Cei care au ştiut să-i câştige şi
să-i împărtăşească prietenia s-au putut
bucura de cunoştinţele şi experienţa sa
bogată din multe domenii, de extraordi-

...

nara lui vocaţie de a rezolva orice prob
lemă teatrală. Omul fără vârstă care a fost
prin excelenţă Maxim Crişan a pus în slu
jba teatrului şi formidabila sa abilitate de a
cultiva relaţiile interumane, angajând în
fieca�e bătălie miza propriului prestigiu.
Deşi marcat aproape întreaga viaţă de o
infirmitate pe care a depăşit-o printr-un
comportament demn şi optimist, Maxim
Crişan avea întotdeauna soluţii pentru
teatru şi viaţă, pe care le oferea cu gen
erozitate celor din jur. Nimic nu era prea
greu pentru el când era vorba de soarta
unui spectacol, nici să-i impace pe actori
cu regizorul, nici să găseasCă te miri ce
raritate pentru scenă, nici chiar să ajute la
însănătoşirea cui trebuia.
1 n monografia Teatrului "Nottara" , în
curs de apariţie, Maxim Crişan ar fi vrut să
poată spune că şi-a petrecut aici un sfert
de veac. Are să-i mai lipsească, din
păcate, o stagiune. Dar şi aşa, la cei 77 de
ani ai săi, era cel mai bun manager de
teatru pe care l-am cunoscut.
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sortii,
de

Televiziune s-a văzut cu

două,

dacă

nu

săptămânale

trei

de a-şi

ocazii
recuceri

cinci ani de la premiera

lV

Ciontea reuşeşte să se salveze,

Dinu

Cemescu,

concentrându-se asupra exce

Mihail

Sebastian

lentului portret al Fecioarei din

George Constantin, la patru ani

maturgul demitizator îl izbutea

datorată
piesa

lui

lui

U1:t:ilna oră ni l-a redat pe

spectatorii la ore de bună audi

de

enţă. Doar că strategia adoptată

excelentă.

Chiar

dacă

în pripă nu reflectă această vic

regretul că

marea

personalitate

torie

"Serata"

a actorului nu a fost evidenţiată

a

teatrală

hazardului.

la

dispariţie, într-o formă
există

care dra

în acest nonconfonnist studiu

de istorie, înainte ca George
Steiner să decreteze "moartea
tragediei".

creată ad-hoc în spaţiul
seara pe programul

pe deplin: detalii ale expresiv-

Un fenomen similar s-a produs

de sâmbătă

ităţii

cu

2 se cerea lansată într-un fel mai

ţinând de un gest abia schitat, o

spectaculos, pe măsura faimei
pe

emisiunii

care

o înlocuieşte.

S-a mers pe solu� minimului
efort şi s-a instituit "Mari actori

în

mari

comedii

ale

sale

de

rafinat

felină

oricând binevenit,
meritat

însă

u
·

pasul

scapă

-

de

Cum a

O

exemplu

ulandra".

Tinerii

telespecta-

Uil a lua parte în cunoştinţă de

�

la

acest

dublu

festin,

acqicesc şi regizoral.

Fa.bUhsul avantaj al unui spec
tacol W

este - evident - acela
de a �
revăzut consexvat
în paramc!Cfti inipali, de fiecare

defectele,

anii

alteori

patru decenii şi. &lllti't tMI�·�

premiera

absollWjJ
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ATENTIEI

Plata abonamentului se face până la data de 20 ale
lunii, acesta fiind onorat în luna Imediat unnătoare.

doar

formal

tablouri

pentru

"de

gen",

transsex

uală ! Nici comedia "unionistă"
Cinei-Cinei, nici cea "livrescă"

prăfuită cum o arată montarea
relativ recentă aparţinând

nu-şi ating

Un poet rotnantic

- atât

avea motive să

lui

scopul, în schimb Muza de la

Burdujeni

amuză,

dar

prin travestiul - corect,

al

nu atât

dar

lip

Constantin Dicu. O scenografie

sit de strălucire -

neinspirată,

Corban, cât prin petformanta

cu

inadmisibile

lui Teodor

decoruri de butaforie şi cos

unui excepţional actor: Sergiu

tume neadecvate aproape că

Tudose.

face

miniaturale compoziţii ale sale

să

nu

se

farmecul replicii

mai
care

obsexve
combină

absurdul cu o discretă tentă psi

ar

fi

Abia cu cele patru

putut

începe

veritabila

omagiere a tradi�or scenice
româneşti.
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•

TALON DE ABONAMENT
O 3 1uni - pret: 28.500 lei O 6 1uni - pret: 57.000 lei.
Nume _________________
Prenume

începu

românesc.

vedere" ori o Chiriţă . . .

;J

"

""'"

vârstă

a

teatrului

actualizate fortat prin "corsete la

descoperind *e şi alte : hanalist-pirandelliană. Crezând
motive de delectare. Reluată la ·
valoarea
textului,
Ana

Am plătit prin mandat poştal numărul ----,.,----,---
in contul nr. 01 24378914 deschis la banca ING BARRINGS

-:
-,
pentru se NDC SRL, suma de:.
::---:---c- --- --:
Talonul de abonament împreună cu dovada plăţii vor fi trimise
pe adresa: se NDC SRL • BUCUREŞTI, Oficiul poştal nr. 33,

cvasi-idilică

şcolăreşti

dată

Începând cu luna '------'

care

Vasile Alecsandri, Matei Millo,
caţi

Uneori

versiunile realizate acum 20 de

11;>ri �buia să fie "iniţiaţi" pen

în

Costache Negruzzi par convo

� pi� Lma din�
J1I1i. de Liviu Ciulei la Teatrul

al

aniversar

ieşean,

Sorana Coroarnă Stanca a încer-

turilor

fi

tezaurizate

de banda magnetică.
fost

ar

spectacol

cat O seară nunantică şi evo-

de

camerei

dra

o "introducere" pe

comorilor

mă6ura

care

un

Naţionalului

u�neOit
iti)i::afiiii��; carea
on"U·

sclipire a privirii,
dramatică,

histrion

maturgtel româneşti", un ciclu

·

Portret pe

Orleans.

__
__
__
__
__
__
__
_

-------

Ocupaţie _________

Concursul Pi esa an u l u i 1 99 8
anunţă lansarea ediţiei 1 998 a Concursului de dra
Cea mai bună piesă romanească a an u lu i . Tenmenul
limită de înscriere a pieselor este 3 1 decembrie I J-98. Autorii

U N ITER
maturgie

vor trimite textele dactilografiate (pagina standard
sau culese pe computer

(300 cuvinte/pag) , cu

30

rânduri)

un motto înscris

pe prima pagină, acelaşi motto figurând pe un plic închis în care

nu acceptă piese într-un

Adresă _______________

sunt trecute datele autorului. Concursul

Lodllitate/jude,_____________

act sau dramatizări, piese publicate sau reprezentate. Textele

Cod poştal
Tel.

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Semnătură _____________
Data __________

înscrise la Concurs nu se înapoiază.
Juriul Concursului va anunţa câştigătorul în cursul lunii februarie

1 999, iar Editura U N ITEXT va publica piesa câştigătoare.

Concursul, Premiul, publicarea piesei şi finanţarea parţială a
punerii ei în scenă sunt asigurate de către Fundaţia Principesa
Margareta a României.
Adresa Concursului şi relaţii la U N ITEXT/UNITER, Str. George
Enescu

(;J

36

https://biblioteca-digitala.ro

2-4, Bucureşti

70 1 4 1 , teL 3 1 5.00.48.

�'1i__..itUJin
we
..r
...,
., a
u.
ri
u.
i

_

ry1onique

ideea europeană

ş•

B RU X E L LES

S

tneei noastre. El doreşte ca I

combinat cu pasaje în engleză,

rod, Irodiada şi Salomeea, îm

pentru

pentru că regula festivalului es

brăcaţi toţi trei în smokinguri u-

patru zile, participând la

te aceea de a juca autorii în tim

zate, să reprezinte o societate u

un

ba ţării lor). Este, de asemenea,

mană în fantastică decadenţă.

o chestiune de strategie cultura

Prin contrast, Ioan Botezăton.u

toate limbile tărilor participante

carcerat în această lume, va fi o

unt

în

Belgia

colocviu

kis, contradictoriu

Kaz.s!ntza-

ca şi opera şi

lă aceea de a ayea spectacole în

personalitatea scriitorului. Profit
de ocazie pentru a discuta cu
Monique Dorsel detalii legate
de

francez al lui Wtlde va trebui

la festival, pentru că toată a

ceastă manifestare teatrală este

spectacolul

Plumb după
Bacovia, dar mai ales despre

itinerantă: rând pe �el, toate

Salomeea. Cădem repede de

piesele vor fi preze tate, după

acord că ;Bacovia trebuie să ră-

seria de la Bruxelles

mână în limitele unui spectacol-

brie 1997, de-a lungul anilor

verbale (vocea lui Bacovia ci-

Portugalia, Austria şi, se speră,

din opera proprie). În ce ; România.

priveşte Salotneea, lucrurile se
omplică, în

sensul bun şi plă-

cut al cuvântului şi înspre binele spectacolului, care ne atrage

decem

1998, 1999 şi 2000 în Anglia,

lectură, cu ilustraţii muzicale şi

tind

·

:
·

Înainte de a pleca,

Bwgess. E la londra şi pare şi
tor al lui Monique, care întreabă

la fiecare pas: ,,Nu-i aşa că-i for

midabilă ideea ?". Care idee ?

De exemplu, aceea de a com

literari punându-i pe Wt.lde şi

bina muiica de sfârşit la mile

e ideea de creativitate !"

veche, ce are rezonante aproa

pe tragice, cu accente de rigoa

raşul

de

pe

cială şi cinică a celorlalţi. Perso
reflexie ideală a Salomeci, care

va folosi de asemenea

va proi

imaginea Salo-

meei într-o zonă celestă,
franceză va fi şi

Tamisa

continuă să nu-şi dez
mintă renumele. Chiar

dacă traficul este aproape para

sonaje nu se vor completa nu-

mai unul pe cElJălalt, ci
o

�l mi-a mai

suprapt.mere de vorbe în cele

este un oraş care nu mai mişcă,

mărturisit că a

pune la încercare imaginaţia şi

ci stă pe loc), atmosfera, gestu

urmă,

Fionei McAndrew.

Am primit asigurări că scenariul

ne va fi

trimis în jur de 10 oc

tombrie şi am stabilit ca repeti

ţiile să înceapă pe 28 noiembri
e,

iar premiera să fie pe 1 1 de

c

mbrie, cu specificaţia că Tho

rile oamenilor, ambianta şi de

te întâlneşti

eaşi pe1ioadă "simbolist

din clipă în clipă, la

o trecere de pietoni, cu Oscar
Wt.lde. Dar nu-l întâlneşti . . . Poţi,

însă , să admiri numeroase fami
lii arabe sau indiene care adoră
faptul de a descinde

din bătrâ

nele taxiuri, negre ca nişte bon

pe lucrul cu echipa (sceno

nezie numai şi numai la acest

la Bruxelles pentru a în-

grafi, maestru de lumini, o parte
din actori). De asemenea, mă
v i vedea cu el şi cu Fiona la
Londra, între 1 9 şi 26 noiembri
\ pentru a repeta scenele mele.

Am aflat cu surpriză că Oscar

& Spencer. De ce

vin ei cu fre

te că ar avea de unde alege . . .
Într-o

săptămână

capri

cioasă, când soan:;le şi ploaia se
disputau la fiecare trei-patru mi
nute, l-am revăzut pe regizorul

De Mallet Burgess, care mi-a

'ză, deci va fi fatalmente un

expus, în faţa unui ceai fierbin

.,p<...>ctacol bilingv (textul original

tânie",
dar că ideea n poate fi sustmu-

tă nici de voc
drew, nici de

te, concepţia regizorală a Salo-

Fionei McAn-

financiare
poate asigura prezenţa un · ordlestre , nici
măcar reduse. Nu mai rămâne
decât să aştept
nerăbdare cele şase zile care mă separă de

ale teatrului,

c

prirna lectură

·

·

nu

B�elles . ____________________

Plec de la londra cu ba

magazin, nu ştiu . . . Adevărul es

scris Salomeea în fran-

WUde a

lui Richard

lui Wt.lde cu o

Strauss, care a DSt scrisă în a<..-e-

dari, în faţa magazinului Marks

uă ori

fost tentat la un

moment dat să combine piesa

corul străzilor te fac să aştepţi să

va merge între timp de do

mas

se vor şi

întrepătrunde, având pe alocuri

deja un pas original, care va
inspiraţia regizorului. Pe

mai spectacuper-

loasă, pentru că cele două

două limbi. Re

muzica va trebui adaptată vocii

C0111-

binaţia limbii engleze cu cea

lizant (cineva spunea că londra

niu cu verbul lui Wt.lde. Este

un libret

scris în engleza. În cazul Ltmei,
care

L o N o RA

O

vor

c:r

bele sale să fie spl.IS(;'! în engleza

najul cântat va fi cel al Lunei, o

răspuns: ,,Monique, importantă

el atins de entuziasmul molipsi-

din "altă lu-

me", regizorul doreşte

scandaliza pe criticii

două zile

fonice cu Thomas De Mallet

ratele sale straie albe. Cum Ioan
Botezătoml vine

re şi profunzime, în straniu con

din ce în ce mai mult. Timp de
olului şi facem conferinţe tele-

fanatic şi înţelept, sfâşiat în deşi

trast cu franceza fragilă, superfi

Cehov printre simbolişti ?". l-am

trasăm datele specta-

ar.ltare străbătută de frisoane,

onique mă

întreabă serios. "Oare nu crezi
că-i vom

(personajul jucat de mine), în

gaje care trag întotdeauna prea
greu şi cu regretul că nu mă voi

putea bucura de ambianţa uni

că pe care oraşul o oferă de
Crăciun. Mi se pare că a te afla

la londra de Crăciun este ca şi
cum
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ţi-ai vizita bunicii.
Radu Duda
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CA BLOOS:

in
P

se
•

entru că îi place neprevăzutl.JI,
actrita Coca Bloos işi surprinde
interlocutorul fără a-i da răgaz să

obişnuiască,

măcar pentru

câteva

minute, cu modul său personal de a
reacţiona, cu un anumit ritm al vorbirii,
fără a-1 lăsa să identifice fel u l special cum
îşi strecoară făptura prin zgomotul aiuri
tor al lumii.
Parcă ieşite dintr-o captivitate provizorie,
cuvintele ţâşnesc cu o energie nuanţată
de mişcările gândului. Privirea se filtrează
printre pleoapele întredeschise, căutând
de fapt un

drum

lăuntric.

Râsul

magice.

De cele mai multe ori, prima întrebare a

unui interviu stâmeşte �olirea Tnfiigurată
prin "valiza cu roluri", pentru a schiţa
reperele care marchează o biografie artis
tică � propul! să faceţi acest lucru, dar
Tntr-un mod indirect: parcurgând o
"Istorie" a starilor pe care le declanşează Tn
dumneavoastra Tntalnirea cu rolurile Cum
le lhtampinaţi atunci, la Tnceputul carierei
de ac:1:riţa, ce senzaţie Tncercaţi acum, după
ce aţi gândit atatea personaje ?
Trecutul

este

întotdeauna

l egat

'

care încă o mai am, dragoste pentru ceea
ce mă înconjoară, respect şi, mai presus
de toate, umilinţă. Cu acestea am parcurs
drumul de la început şi până acum.

Câteodată simţiţi ca pe un dat nefast fap
tul că intraţi Tntr-o zonă a cuvintelor gata
spuse, a gândurilor rotunjite, pline de tâl
curi, dar străine, chiar puţin cam artificiale ?
Da. Este o capcană.

1 mi

asum riscul,

responsabilitatea în legătură cu ceea ce
am spus până acum prin textele altora,
deşi aş

fi vrut.

la un moment dat. să inter

de

vin. Ştiu că "nimic nu e nou sub soare" şi
de aceea respect ceea ce a fost deja spus.

se

melancolie sau de nostalgie. Şi atunci,

amestecă uneori cu fugitive amărăciuni,

intervine subiectivitatea, eludezi totdeau

Nu pot să nu recunosc că aş fi avut de

dar dominante sunt sclipirile lui de ironie,

na cu voie sau fără voie clipele de neîm

foarte multe ori. dacă nu intervenţii de

de înţelegere,

Ca o

plinire, de eşec, de disperare. Să vorbim

valoare, cel puţin comentarii personale.

plantă nutrită de secrete izvoare, vocea

de generozitate.

aşadar de "acum": teatrul înseamnă pen

Le-am făcut într-un jurnal sau răzleţite pe

se încolăceşte, unduioasă, felină în jurul

tru mine ceea ce însemna şi atunci - ca

diverse foi de hârtie.

motivaţie, ca ideal. Mi-am făcut-u n ideal

Poate că va exista un moment în care mă

respectat l-am considerat familie, dar şi

voi reintoarce la ceea ce cred eu că este

duhovnic, a însemnat pentru mine iubirile

Cei

dorit. Acum teatrul

rememorat ce au citit ca să nu se uite pe

grele;

se

mă gândesc
la

face în condiţii mai
la întregul

nevoile

lu i

şi

! Teatrul împodobeşte şi

alină sufle

1 n ceea ce

mă priveşte, ştiu

că e foarte greu să te reîntorci. De obicei,

reintoarcerile - şi în dragoste, ŞI in profe

sie

-

dacă

au

loc,

trebuie

făcute

desăvârşit, din punctul în care le-ai lăsat.

de spectacol. Există o generaţie tânără,

Pe mine nu m-a forţat nimeni să părăsesc

de actori, e adevărat, aiurită de tot ceea

ziaristica. Ca să mă reîntorc acum la scris

ce s-a întâm plat, care se caută pe sine şi

reprezintă un potenţial artistic, sunt ·sem

ar trebui să...

...Tntoarceţi clepsidra

Nu mai am timp. Păstrez imaginea unui

nele bune ale teatrului. Nu există nici o

film:

criză în teatru,

lui.

oamenii care trebuiau să-şi părăsească

sunt

satul au fost anunţaţi că vor pleca în

înceţoşate, din pricina atâtor aluviuni tul

curând, unul d intre personaje - ştiind că

Ogl i nzile
tonurile j ucăuşe, alintul se preschimbă în

şi-au

ei, să nu dispară. Oamenii sunt purtătorii

nu ştiu dacă e ajutată să se găsească şi ea

desfii nţează

stat prin temniţe

unor cuvinte.

la

tul, oamenii nu s-au îndepărtat de sălile

lucid itatea

au

nu

ceea ce macină acum teatrul ţine de
nevoi

care

aparat

nevoinţe - nevoinţele ţin de i nterior, dar

Brusc

important şi rămâne - la cuvântul scris.

pe care le-am trăit sau pe care mi le-am

administrativ,

idei lor.

Nu vă tentează publicarea lor ?

din perimetrul scenei, l-am simţit, l-am

în

ci

care

doar în
se

afara

reflectă

burate, răscolite.

"Despărţirea de

Matiora".

Când

nu va mai apuca să vină vreodată înapoi -

cu stropi amărui.

V-am invitat să vorbiţi despre dumneav
oastră şi mi-aţi vorbit numai despre
teatru, despre speranţele lui, despre
risipirile lui. Nu mi-aţi răspuns ce
reprezintă intrarea Tn tiparul - care une
ori claustrează - al unui rol.

Dacă arta e - aşa cum s-a spus - ''viul

Acum înseamnă motivaţie, înseamnă oxi

Trebuie să revezi fel u l în care ai locuit tu

miraculos", artiştii sunt cu siguranţă vietăţi

gen, forţă - şi a trupului, şi a minţii - pe

în lume şi te-ai lăsat locuit de ea. Când

şfichiuri nervoase, iar printre paradoxurile
de rigoare inteligenţa pune surdină neli
niştilor actriţei, făcând vizibilă buna sa
aşezare în

lume.

Din când în când,

amintirile stropesc pânza albă a viitorului

�
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îşi

spală casa,

şi-o aranjează, îşi

face

ordine, îşi pune un buchet imens de flori
de câmp în casă şi apoi aşteaptă cu o
mare lin işte să vadă

ce

va urma. A scrie

un jurnal şi a-1 revedea înseamnă un fel de
ordonare a unor clipe, o aşezare a lor.

t

parcurgi o jumătate de drum e deja târ
ZIU. Nu sunt fatalistă. însă imprevizibilul mi-a
plăcut intotdeauna, l-am "practicat" şi eu
ŞI i1 acord importanţă. Trebuie să pun
ordine şi in mine, şi cu mine, şi in relaţiile
ru cei din jurul meu.
Vorbiţi cu o asemenea energie despre
teatru 'lhcat el pare un teritoriu ideal. Nu
� dezamăgeşte nimic 'lh spaţiul scenei 7
Pe scenă, nu, niciodată. Ceea ce e "afară",
când ies din teatru, imi creează
dezamăgiri. Preaplinul de pe scenă câteo
dată ne goleşte. dar ne şi fonmează o
v1aţă Interioară pe care trebuie să o
respectăm şi care ne dă altminteri această
nergie. "Afară" incepe disperarea,
incepe dezastrul.
Ce iubiţi ?
:ubesc oameni1 ! Deşi câteodată nu ştiu
pe Cine ar trebui să trântesc de pereţi, pe
mtne sau pe ei ! Iubesc animalele. chiar şi
pe cele de care mi-e frică. Apoi. tot ceea
ce mă înconjoară. Oscilez intre stările de
�upărare, de feerie, de violenţă şi cele de
acalmie. Sunt un temperament coleric şi
acest lucru mi-a adus foarte multe deza
vantaje. Vorbesc mult şi repezrt:. câteo
dată netrebuincios şi astfel pot jigni fără
să vreau. După aceea trebuie să fac pen
Itenţă... Am iub1t bărbaţii, mi-au plăcut...
1 mi place muzica bună, sunetul orgii. Dar
dacă ar fi fost să cânt la un instrument, aş
fi ales bateria. 1 mi place să umblu, să
merg pe stradă. Detest spaţiile închise avionul, metroul, telecabina. Am tendinţa
să evadez. Am vrut o dată să fac înconju
rul lumii ...
Tumeele nu au oferit o compensaţie, nu
au satisfăcut măcar parţial această dorinţă ?
Mă gândeam la călătorii întru cunoaşterea
mea: să fiu pusă în anumite situaţii şi să
cunosc ceea ce vreau eu să cunosc. Tur
neele au însemnat muncă. Cu Danaidele.
unde stau patruzeci de m inute într-o va
liză, strânsă in poziţie de foetus. am um
blat prin multe locuri, dar nu mi-am putut
penmite să alerg inainte de spectacol. N u
am fost turişti cu Danaidele. Spectacolele
se ţineau intr-un ritm infemal. La Avignon
am JUcat seară de seară, la 40 de grade
afară.
Prin teatru se şlefuieşte 'lhdelung o
adevărată artă a dăruirii: înveţi să oferi,
după ce ai 'lhvăţat să primeşti. De la cine
aţi primit lecţiile meseriei de actor 7
Nu am făcut, din păcate, Institutul de
1 eatru . Spun "din păcate", pentru că am
vorbit pe parcursul discuţiei noastre
d spre cunoaştere. Am ratat posibilitatea
;� imi cunosc partenerii încă din
tudenţie, să cunosc excelenţii profesori
dtn tnstitut. Am învăţat teatru de la mod-

elele pe care le-am avut şi pe care le voi
purta cu mine la fel cu marile mele iubiri,
de la partenerii mei mai tineri, dar mai
ales de la cei experimentaţi. Am întâlnit,
in teatrele unde am lucrat, parteneri care
au împlintt crezul meu despre teatru,
începând de la Satu Mare şi Piatra Neamţ
până la Teatrul Mic. Această profesie se
"fură" ... Ciudat e că am întâlnit parteneri
mai tineri care nu vor să aibă timp să fure.
Este atât de periculos, dar mai ales plic
tisitor să "fii plat ca o câmpie", adică să ştii
totul. 1 n ceea ce mă priveşte nu am ştiut
niciodată cu precizie ce este teatrul .
Trăiesc o bucurie, o frăm ântare, o
îndoială, o crispare în momentul în care
sunt distribuită. chiar şi in figuratie, chiar şi
in rolurile secundare. Dacă stau să mă
gândesc, văd că nici n-am jucat roluri
principale. După zece an1 în Bucureşti,

sub noua direcţie a Teatrului Mic. joc un
rol principal in Noaptea 'lhcurcăturilor.
Aici incepe să se fonmeze o trupă, dar şi
cei tineri trebuie să inţeleagă că spiritul de
echipă ţine de ceea ce aminteam: de
umilinţă şi de l1psa sufictenţei.
Ce preţuiţi la un partener de scena 7
Faptul că ţi se uttă in ochi şi nu te priveşte
pe deasupra capului sau în vârful pantofu
lui. Eu am învăţat de la modelele mele. de
la cei "bătrâni", să mă Uit in ochi. Dacă te
uiţi în ochi pe scenă, în ochii oamenilor,
poţi să te u�i şi în viaţa de toate zilele.
Ce transmite această privire ?
Putere, energie şi respectul faţă de cel
care îţi este partener şt care în momentul
acela nu mai e persoana pe care o
întâlneşti la cabină, ci este personajul.
Dacă scrie în text că trebuie să stai cu
spatele la el. te confonmezi. Dar altm1nten
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ceea ce preţuiesc eu este ca atunci când
te "sprijini" de partener, el să nu tlexeze
mâna sau piciorul !
Se spune că nu putem rabda mai mult de
un sfert de ori disperarea altuia, şi totuşi
actorii "rabd!" ore şi ore temerile,
fncordlrile. dezagreglrile interioare ale per
sonajelor pe care le interpreteazl. Ce
nume are aceast:l putere de a fndura a unui
actor ? Nu i-am putea spune vocaţie ?
Nu ştiu dacă am vocaţie. Dar cred că
Dumnezeu mi-a dat câteva semne că aş
putea face această profesie. Am momen
te când "cad" şi îmi spun că îmi iau baga
jele - la propriu - şi plec. Fie văd montări
performante artistic, şi atunci încerc ten
taţia unei retrageri într-o altă profesie
demnă, fie dezarmez în faţa unor specta
cole care nu au nimic în comun cu dis
perarea mea de a pleca. Mă încearcă une
ori disperări, frici enorme. nervi, deza
gregări, cum aţi spus. Nu ştiu dacă aceste
lucruri ţin de vocaţie sau de tempera
mentul meu "prăpăstios". Cu cât înaintez
în vârstă cu atât sunt mai agresivă,
mocneşte în m ine un fel de nerăbdare.
Dar confruntându-mă cu spectatorii, con
tinu să cred că am ceva de spus în această
înfăptuire care e teatrul.
Ce renunţări v-a cerut practicarea acestei
profesii ?
De pildă, a trebuit să plec de la ziar. Apoi,

m-am învăţat să vorbesc, să gândesc într-un
anume fel. De atâta timp folosesc texte
care nu îmi aparţin ... Ca să fiu eu, aşa cum
sunt de multe ori pe scenă, trebuie să fac
doar asta. Scrisul rămâne doar o pasiune
care nu poate concura ceea ce fac eu
acum. Nu cred că viaţa mea personală e
un sacrificiu. La un moment dat to pierzi
lucruri trecătoare, obiecte, obişnuinţe. S
ar putea spune că orice 0m face sacrifici
ul de a trăi. Dar când ai primit semnalul să
fao un anumit lucru, îl faci.
Aţi coincis la un moment dat cu vreun
personaj ?
Da. Cu Cate din Piaţeta, ca spirit, ca
suflet.
V1 oboseşte ideea de viitor ?
Nici nu mă gândesc la el. Pentru mine nici
nu există. Nu mă agăţ de viaţă.
Un cunoscut regizor spunea: "cel mai
greu lucru fn teatru e să te glseşti pe tine
tnsuţi". Resimţiţi acest adevlr ?
Nu te poţi găsi niciodată, e o fata mor
gana, o iluzie. Dedublarea caracteristică
teatrului se extinde asupra vieţii person
ale. Actorii au o viaţă foarte scurtă. Ei dau
tot. Iar suferinţele lor reale sunt privite
uneori ca nişte puneri în scenă. lmploziile
care au loc la fiecare premieră, emoţiile
de la fiecare spectacol produc un fel de
uzură, accentuează risipirea pe care
fiecare o trăieşte. Sporul de trăire te
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aduce mai aproape de moarte. Cine s-a
găsit pe sine a murit, nu mai are îndoieli,
căderi, nelinişti, nu mai simte acea încor
dare, acea pândă care face parte din
aventura găsirii unui personaj.
Nu e chiar banal să sari din troleibuz şi în
câteva zeci de minute să fii altul, cu o altă
biografie, cu un alt fel de a comunica, de
a exista. Sunt actori care vin cu ore
înainte de spectacol: Ştefan Iordache,
Leopoldina Bălănuţă, M it ică Popescu. E
un bforitm căruia i te supui. Nu vreau să
idealizez, dar actorii sunt nişte oameni
deosebiţ i. Când le dispa e un om drag din
familie şi ei seara joacă un rol de come
die, nu numesc asta nici sacrificiu, şi nici
vocaţie, ci firescul condiţiei de actor.
E dureros sl fii actor ?
Nu, de ce ? Dacă te împaci cu gândul că
pentru toţi e acelaşi sfârşit ... Probabil că în
altă lume e nevoie de actori. Vă daţi
seama, acolo sus, ce bine e ?...
Shakespeare scrie piese în continuare,
Tom a Caragiu, George Constantin
joacă... Dacă vă gândiţi jnsă lh felul cum ne
tratează mai-manl zilei. aveţi perfectă
dreptate. Acest dispreţ e într-adevăr
dureros.
Adina Bardaş

ugitivo

e doamna I rina Budeanu o preţuiesc ş i o admir sincer
pentru prolificitate şi pentru capacitatea sa de a face
aproape singură suplimentul hebdomadar "Rampa".
Acestor însuşiri pozitive le datorăm, probabil, şi unele erori,
1nerente volumului mare de muncă al ziaristei, cum a fost
bunăoară şi aceea de a-i atribui lui Tennessee Williams o piesă
scrisă de Eugene O'Neill, respectiv Lungul drum al zilei d1tre
noapte. Errare humanum est numai cine nu munceşte nu
greşeşte etc. Am consemnat în revista noastră greşeala, print
re multe altele ale multor altora, spre a se lua aminte şi a se
ev1ta. Dar jurnalista mă ceartă pe un ton fratemel şi obrăzni
cel, în numele civilizaţiei şi al (risum teneatis !) cu/turii, pentru
aceea că, deşi domnia ei a dat o dezminţire ulterioară, eu n
am ţinut seama de ea: "domnia sa (adică eu - D.S.) care
pnmeşte săptămânal «Rampa» a citit cu certitudine, în
numărul 45 din suplimentul nostru (din data de 1 8 martie),
explicaţia aşa-zisei erori". Mărturisesc că mai citesc din când în
când "Rampa" dar nu numai "Rampa", şi, în orice caz, nu in
întregime, cu atât mai mult cu cât n-aş reuşi să fac faţă prodi
galităţii de invidiat a gazetăriţei noastre. Explicaţia "aşa-zisei
erori" mi-a, pur şi simplu, scăpat. Faptul că n-am citit explicaţia
dovedeşte, după I.B., că nu am "cultura unei relaţii civilizate ... "
Pardon !
M1-e dat să aflu abia la 22 iulie, cu ocazia tragerii mele de ure
chi, ceea ce ar fi trebuit să aflu "cu certitudine" încă din 1 8
martie: "Gândul mi-a fugit la extraordinara interpretare a
actriţei Clody Bertola în spectacolele: Lungul drum al zilei d1tre
noapte de Eugene O'Neill şi Un tramvai numit dorinţă de
Tennessee Williams... " 1 nţeleg că cititorii ar trebui să-i fie
recunoscători doamnei I rina Budeanu pentru aceea de a nu fi
scris, cum plauzibil ar fi fost din fuga gândului, şi Clody Berto/a
-

-

-

D i n jale s-a-ntru pat
ând mă duc la teatru, cumpăr de regulă un "caiet-pro
gram". La noi nu există obiceiul de a edita mici pliante
oferite gratuit, nu doar în sala de spectacol, cu date
despre: teatrul-editor în general, un spectacol sau schiţa unei
stagiuni întregi, expoziţiile din foaier etc. La noi există "caietul",
care poate fi o simplă filă - volantă şi propice vreunei între
bulnţări secrete - sau un cărţoi pe care dacă-1 scapi de la bal
con poţi fi acuzat de "ucidere din culpă". Bietele plasatoare, ce
muşchi trebuie să-şi facă ! Uneori are forme ciudate: ziar (de
scandal), coif de hârtie, coşuleţ, camet de cecuri (mai mult lat),
hârtie de muşte (foarte lung şi îngust) etc. Cel mai adesea e un
ob1ect rigid, ancombrant şi foşnitor pe care, începând piesa, n
al unde să-I pui. Pentru buzunar e mare. Pe genunchi - e lucios
.1 cade. Sub fund ? Ai dat zeci de mii pe el.
Ce poţi face cu el ? Să-ţi faci vânt. Să-I ridici de jos unei
doamne care 1-a lăsat din mână, făcând o cunoştinţă plăcută. Să
te faci că-I scapi, aşteptând să vezi cine-I ridică. Să-I răsfoieşti
·�omotos în urechile celor din faţă. Să-ţi ascunzi căscatul. Să-ţi
,,mon timpul în antract descoperind greşelile de tipar. Să

C

în loc de Va/eria Seciu.
"El fugitivo" n-a putut fi oprit nici la 1 iulie, când, în acelaşi
săptămânal, şi tot sub semnătura lrinei Budeanu, "dramaturgul
canadian (subl. mea - D.S.) Michael (de fapt, Michel - D.S.)
Tremblay" a devenit instantaneu "trăitor în ţara cangurilor",
adică tocmai pe la antipozi, cangurii locuind în Canada doar
prin grădinile zoologice. (Numai că nu a fost o aşa-zisă eroare,
ci o convingere intimă, căci în 1 2 august I.B. intitulează ,.Umor
în ţara cangurilor" o ştire despre un festival de la Montreal,
care oraş e în ţara lui Tremblay şi nu a cangurilor.)
Simţindu-mă eu oarecum vinovat în ceea ce priveşte "cultura
unei relaţii civilizate", m-am apucat s-o citesc mai cu sârg pe
doamna I rina Budeanu. Şi mă trezesc cu o "aşa-zisă eroare" şi
în "Rampa" din 22 iulie. După părerea lui I.B., titlul piesei lui
Peter Weiss ar fi Asasinarea lui Marat-Sade (ca şi cum ar fi
vorba, să zicem, de lonescu-Siseşti). Marat a fost într-adevăr
asasinat în 1 793, în timp ce marchizul de Sade a murit se pare
de moarte naturală, în 1 8 1 4. lată şi titlul piesei: Persecutarea şi
asasinarea lui Jean-Paul Marat, reprezentată de grupul teatral al
ospiciului din Charenton sub conducerea domnului de Sade.
Câteva rânduri mai jos, hop, altă aşa-numită eroare: gândul
"fugitiv" al ziaristei atribuie spectacolul Bărbierul din Sevilla de
la Teatrul 'Ţăndărică" regizorului Alexa Visarion, în realitate
fiind vorba de regizorul Felix Alexa. Ceea ce nu e chiar acelaşi
lucru. În nr. din 1 2 august ne lasă perplecşi comunicându-ne că
Teatrul de Comedie are drept locaş de muze" (!) .. vechiul şi
"
fermecătorul Sărindar". N-o fi vorba oare de ,.locaşul de
muze" al Teatrului Mic?
Altminteri, hamica noastră colegă de la "Rampa" se bucură de
toată înţelegerea şi simpatia mea.
D.S.
-

-

-

-

-

-

-

programul
pomeneşti într-o cronică de "frumosul caiet-program" (expre
sie-standard din limba de scândură a criticii scenice).
Multe se pot face cu un caiet-program. Dar foarte rar el se
poate pur şi simplu citi cu plăcere şi cu folos. Pentru că, de
regulă, conţine consideraţii inutile, biografii fastidioase, citate,
relevante doar pe11tru surzi, din piesa pe care oricum o auzi,
pozele actorilor pe care şi aşa îi vezi. Mai pot apărea o gravură
cu figura lui Shakespeare, ştiută din cartea de engleză de clasa
a Vil-a, sau o caricatură cu figura unui contemporan de care,
uneori, eşti oarecum sătul. Mai rău e dacă autorul sau regizorul
se-apucă să povestească în caiet ceea ce au vrut dar n-au apu
cat să spună pe scenă. Tot rău este dacă se înşiră puţinele
bucăţi favorabile din hronici scrise prin ani.
"Şi-atunci, stimabile", veţi întreba, "cum naiba să fie un caiet
program ?" 1 n afară de răspunsul pe care l-am sugerat la
început, cred că uneori e mai bine să lipsească. Sau să nu
depăşească dimensiunea şi preţul potrivite unui buzunar
m ijlociu.
Horia Gârbea
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Proiecte europene

Piccblo Teatr

1 nuovo Piccolo Teatre di M i lano

Piccolo" cultivă cu succes ideea cola

poartă numele lui Giorgio Strehler.

borării multinaţionale şi multilingve.

Uriaşul
chipul

pe

poster care-i
u n fundal

reproduce

cernit face ca

"Pe

scena

noastră,

scria

Giorgio

Strehler, vor apărea n u numai artişti

1 mpreună

prezenţa marelui regizor să fie şi azi

italieni.

impunătoare. Ca o uriaşă umbră pro

că, cel puţin din punct de vedere teatral,

tectoare, ca un spirit tutelar, exact aşa

artistic, cultural, Eu ropa unită nu este o

cum a fost în viaţă pentru acest teatru

cu ceilalţi vom arăta

utopie. Seară de seară, spectacol după

pe care 1-a fondat acum 50 de ani şi

spectacol, publicul va putea fi confruntat

căruia i-a lăsat moştenire un preţios

cu marele teatru al Europei ... Aici va

mesaj de solidaritate: Uniunea Teatrelor

prinde formă arta vie, capabilă să întru

din Europa.

peze fru mosul pentru toţi cei ce au ales

Clădirea somptuoasă de cărămidă roşie

să participe la această extraordinară

din

aventură a spiritului care este teatrul."

apropierea

palatu l u i

Sforzesca,

adăpostind o sală de peste o mie de
locuri în pluş incendiar şi o mulţime de
spaţii

de

lucru

dotate

ultramodern,

acest edificiu este, s-ar putea spune,
creierul ferului conceput şi pus în operă
de Giorgio Strehler cu doar şapte ani în
urmă.
Ca teatru al Europei, primul care a pur
tat acest titlu în cadrul Uniunii, "li nuovo

�
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Grandi maaie proiectul ''2ooo"

Mesajul patetic de mai sus a fost printre
ultimele formulate de Strehler. Vastul său
proiect "2000", astfel prefaţat şi inceput
în 1 997, urmărea să declanşeze în ajunul
mileniului III un bilanţ' al artelor specta
colului. 1 ncercarea de a reuni în procesul
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comunicării diferitele arte ale vizualului
urma, în concepţia sa, să anuleze unele
prejudecăţi care opun teatnul filmului sau
televiziunii şi să-I facă pe acesta să nu se
mai simtă concurat de mass-media. 1 n
imensa sa generozitate, Strehler visa la o
colaborare între toate artele care
exprimă azi civilizaţia imaginii, transfor
mând scena într-un laborator viu, unde să
se formeze publicul de mâine. Visa la un
teatnu de artă, complex, care să includă şi
proza, şi poezia, şi spectacolul de imagine,
şi dansul, şi filmul.
Şcoala europeană de teatnu înfii nţată pe
baza acestei concepţii a fost cel dintâi
pilon al edificiului astfel proiectat. A
urmat un plan de colaborare cu cele mai
importante instituţii de spectacol din
Europa - de la Scala din Milano la
Comedia Franceză -, menit să atribuie
teatnului rolul de nucleu cultural.
Programul, "Grandi magie", întins pe trei
stagiuni, din 1 997 în 2000, a început prin

celebra1·ea celor cincizeci de ani de exis
tenţă ai lui Piccolo. S-au reprezentat cu
acest prilej cele mai importante succese
ale lui Strehler însuşi: Arlecchino după
Goldoni, Mahagony după Brecht, O, ce
zile frumoase ! de Samuel Beckett, Insula
sclavilor de Marivaux. 1 n omagiul lui
'Piccolo" au susţinut apoi spectacole
artişti faimoşi de pretutindeni: Maurice
Bejart, Bob Wilson, Alia Demidova, lan
McKellen, Antonio Gades ...
1 ncă de la înfiinţare, Uniunea Teatrelor
din Europa, prin glasul mentorului Giorgio
Strehler, a pledat pentru unitatea în divers1tate, pentru păstrarea identităţii cultura
le a popoarelor al căror ideal n-a fost
niciodată unul uniformizant. 1 n respect
pentru acest principiu, programul "Grandi
Magie" cuprinde o suită de spectacole ale
teatrelor din Europa dedicate unor per
sonalităţi emblematice pentru cultura lor
naţională. E interesant de observat că fi
gurile alese coincid cu marile nume care
au trasat destinul spiritualităţii europene:
Rusia cu Cehov, Italia cu Alfieri, Goldoni
ŞI Pirandello, Spania cu Lope de Vega şi
Calderon de la Barca, Germania cu
Goethe, Franţa cu Moliere, Comeille,
Racine, Suedia cu Strindberg, Grecia cu
Eschil, Anglia cu Shakespeare.
Cu titlul "Teatrul la 1 900" a fost con
ceput în acelaşi context un proiect de
cercetare asupra teatrului secolului nos
tru, incluzând alte personalităţi emblema
tlce: Bulgakov, M arinetti, Garcia Lorca,
Eugen Ionescu, Beckett.
Un laborator de studii shakespearologice,
un ciclu de poezie, un cenaclu de l itera
tură, proiecţii de videotecă, expoziţii de
documente şi fotografii, completează
ambiţiosul desfăşurător de forţe ale
artelor spectacolului, care-şi demon
strează astfel performanţele şi fascinanta
expansiune.
Când m-am aflat la Milano era în plină
desfăşurare proiectul celor 1 00 de seri,
început în primăvara lui 1 998, cu un afiş
copleşitor. Liv Ullmann şi lngmar
Bergman, Robert Wilson, Dominique
Sanda, Valeria Magii, într-un spectacol
1nsolit dedicat Suzanei Lenglen (tenisme
na care a uimit şi scandalizat totodată /a
belle epoque), Lev Dodin şi Uvada de
vişini, La grande magia, piesa lui Eduardo
De Filippo într-o montare semnată
Giorgio Strehler, baletul flamandului
M1cha van Hoecke (un pelerinaj în
c�utarea valorilor mistice) , dansurile
moderne ale lui Carolyn Cartson pe muz
ICa lui Bob Dylan (călătorie în labirintul
ufletului, între sacru şi profan), muzică cu
Radu Lupu, cinema cu Marcello

Mastroianni şi, în tine, baletul italian cu
Carta Fracci într-un spectacol inspirat de
romanul
autobiografic
al
Zeldei
Fitzgerald.

Spatiul teatral,
spaţiu al surprizelor
Sala Studi o a lui Piccolo Teatro, cu ambi
ent modem dar structură "clasică", având
loje şi balcoane în ţesătură metalică are
multiplă funcţionalitate. 1 ntâmplarea face
să fi văzut tot acolo, cu ani în urmă, un
spectacol englezesc conceput pentru
suedez,
scena o /'italienne şi unul
exploatând sugestia de incintă închisă a
construcţiei.
Reprezentaţia de teatru-dans a baletului
italian cu spectacolul Zelda, riservami il
walzer pe care am văzut-o părea con
cepută pentru acest spaţiu, folosindu-i din
plin virtuţile. Unghiul privirii spectatorilor
aşezaţi în arenă, degajarea în plan a
suprafeţei pe care dansatorii au putut
evolua în voie, posibilităţile de spaţiere
după cerinţă, ceea ce a şi făcut
scenografia plasând pereţi transparenţi în
semicercul înconjurat de gradene, au
determinat percepţia bogată a ambianţei.
Fundalul pictat care-şi schimba imaginile
tablou după tablou, reproducând cunos
cute pânze de Femand Leger, futurişti,
simbolişti sau alţi contemporani cu epoca
acţiunii, mi-a amintit cu adevărat de
începutul secolului, de vremea baletelor
ruse când Picasso picta decoruri pentru
Diaghilev.
Cum ceea ce este cu adevărat teatrul
dans nu se prea ştie bine, iar ceea ce am
văzut nu prea semăna nici a balet-balet,
mă voi rezuma la a povesti reprezentaţia.

Carta Fracci, celebra Carta Fracci, cu silue
ta ei min ionă şi transparentă, inter
pretează în acest spectacol rolul Zeldei
Fitzgerald, soţia cunoscutului scriitor
american, aşa cum s-a autoportretizat în
carte: excentrică, nevrotică, pasională,
Zelda reînvie - şi probabi l acesta a fost şi
scopul autoarei spectacolului - atmosfera
artistică din anii '20. Ea însăşi artistă, chiar
dacă ratată, cu sentimentul frustrant dat
de compania unui mare scriitor, Zelda se
consolează a fi autoarea unei singure ...
romanţe, această Save me Waltz, titlu ce
pare furat din paginile unui carnet de bal.
Singurul teritoriu artistic unde "con
curenţa" masculină se atenuează e dansul,
atribuit prin excelenţă atit udinii feminine.
1 ncepe să studieze la 27 de ani, prea târ
ziu pentru a mai face o carieră cât de
mică. Dar, deşi dedicat lui Scott, gestul
Zeldei devine o capcană. Fiindcă, fără a se
mulţumi cu o carieră diletantă, Zelda
nutreşte nebunia de a le concura pe cele
brele Duncan şi Egorova. Treptat,
decade, acumulând tot mai multă
amărăciune. M oartea Zeldei în incendiul
sanatoriului din Highland încheie tragic
biografia acestei femei excesive,
reprezentantă a unei epoci excesive.
Intervenţiile vorbite de pe banda de mag
netofon, monologurile interioare ale
eroinei, muzica eteroclită, de la Honneger
şi PouiE;nc la Elia Fitzgerald, coregrafia
dinamică, de un d ramatism sublini at,
susţin abordarea sincretică din acest
spectacol de teatru-dans. în care s-ar
putea spune că dansul face paşi spre
teatru şi nu invers, cum se petrece uneori
în genul astfel numit. De altfel, acesta este
şi marele merit al speciei de curând
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propulsate în artele spectacolului mo
dem, care a găsit astfel calea spre o liber
tate, s-ar putea spune absolută, de creaţie
la graniţa a două genuri ce se regăsesc
nealterate în acest mixaj. Carla Fracci nu
este doar o dansatoare excelentă, care şi
a clădit celebritatea pe datele sensibilităţii
ei supradimensionate, dar este şi o actriţă
desăvârşită, care respiră prin toţi porii
stările personajului. Faptul de a fi inclus în
repertoriul său şi alte asemenea aventuri
monografice în spaţiul feminin dovedeşte
pe de altă parte că artista posedă un con
cept cu privire la propria-i condiţie de
creatoare. Semn al unei structuri artistice
speciale, acest lucru explică şi mai bine
dorinţa, poate pomirea sa spre o expri
mare plenară.
Şi un amănunt colorat privind arta de a
construi un succes, pe care "cei mari" au
învăţat-o. La sfârşitul reprezentaţiei
aplauzele şi uralele au fost "firesc" însoţite
de o ploaie de petale chibzuit distribuite
de la balcon. Spectacolul era într-adevăr
emoţionant. Aş fi preferat să am mai
puţin spirit de observaţie.

Giovani registi europei

Sub acest titlu, proiectul "2000" al lui
Giorgio Strehler a inclus poate cea mai
eficace iniţ iativă de schimburi între artişti,
oameni ai scenei europene. Au benefici
at, primii, patru tineri regizori: Krzysztof
Warlikowski (Polonia), care s-a aventurat
în lumea misteriosului Pericle al lui
Shakespeare, Emil Hrvatin (Slovenia), cu
un spectacol inspirat de biografia unui
savant italian din secolul 1 6, Giulio
Camillio, Roberta Torre (Italia - premiera
urmează) şi Ştefan lordănescu (România),
care a montat pe scena Studio a lui
Piccolo Angajare de clovn de Matei
Vişniec - în italiană: Vecchio clown cer
casi. "Prin aceasta, scria Strehler cu ocazia
lansării . proiectului, se împlineşte dorinţa
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de a pune la dispoziţia tinerilor şi
cercetării teatrale un spaţiu unde să
se întâlnească cu actorii «istorici»
de la Piccolo, cu tehnicienii şi
maeştrii Şcolii noastre, legând astfel
firele generaţiilor cu semnul comun
al artei. Vom putea vedea final
mente aici Europa tinerilor creatori
într-un continuu schimb de limbi,
cultural-teatrale
experienţe
l diverse."
Spectacolul realizat de Ştefan
lordănescu cu acest prilej a benefi
ciat astfel de un context cu
adevărat "de excepţie", înţelegând
prin aceasta atenţia intensivă acor
dată permanent. de la producţie la
promoţionare. 1 mpreună cu scenografa
Velica Panduru şi cu lldiko Ştetanescu
Fogarassi, autoarea muzicii, tânărul direc
tor al Naţionalului timişorean a produs un
spectacol îndelung comentat în presă şi
care a avut meritul de a face să se vor
bească pentru prima oară despre dra
maturgul român Matei Vişniec ca urmaş al
lui Eugen Ionescu, dar şi despre legăturile
dintre cele două şcoli de teatru. Actorul
G iorgio Bongiovanni, interpretul lui
Peppino mi-a vorbit despre istoria spec
tacolului, invocând drept început partici
parea lui lordănescu, acum patru ani, la
un stagiu la "Piccolo" cu prilejul celei de a
3-a ediţii a Festivalului Uniunii .Teatrelor
din Europa. Revenirea tânărului regizor
român a tacut posibilă continuarea unei
activităţi începute atunci, în cadrul unui
spectacol în care actorul italian vine cu
experienţa sa de încercat interpret al lui
Arlecchino din vestitul spectacol al lui
Strehler, reluat şi cu prilejul semicente
narului teatrului. Am citit declaraţiile din
ziarele italiene, în care Ştefan lordănescu
vorbeşte despre înrudirea celor două cul
turi, despre intenţiile sale de a face spec
tacolul mai aproape de tradiţia culturală
italiană, despre motivul circului ca
metaforă a vieţii, genial exprimat în
filmele celebre ale lui Fellini. În discuţiile
pe care le-am avut, Giorgio Bongiovanni
îl confirmă pe regizorul român, observând
şi o binevenită abatere de la factura
absurdă iniţială a textului în favoarea
aprofundării substanţei de viaţă, iar din
punctul de vedere teatral, a stilului
commediei dell 'arte. Apreciind metoda
de lucru a regizorului, actorul remarca
respectul arătat de acesta improvizaţiei ca
mijloc de stimulare a creativităţii interpre
tului, acea libertate controlată în limit ele
căreia actorul se simte descătuşat, dar în
siguranţă.
"Un spectacol făcut pentru bucuria pu-

https://biblioteca-digitala.ro

blicului ", scria "Corriere delia sera".
"Scriere melancolică şi comică în acelaşi
timp ... două puncte de referinţă: Federico
Fellini şi pictura neliniştitoare a lui Francis
Bacon ... un circ vizionar şi suprarealist..."
Dacă pentru actorii de la Piccolo întâl
nirea cu regizorul, cu artiştii români a fost,
probabil, o experienţă între altele, tară
ndoială că pentru echipa românească
participarea la acest proiect a fost o mare
şansă de propulsare în lumea teatrală
europeană şi un imens câştig profesional.
Excepţionalii actori formaţi de Strehler
deţin experienţa unei şcoli de renume al
cărei prestigiu e apărat cu sfinţenie.
Vorbindu-mi despre învăţătura transmisă
de maestrul său, Giorgio Bongiovanni s-a
referit la respectul absolut arătat de
Strehler operei scriitorului, semnificaţiei
textului, motivului pentru care acesta este
ales, la tehnica de a pune în relaţie actorul
cu personajul, vocea cu gestul ... Strehler
considera că şcoala trebuie să-i dea
actorului mijloacele de a putea merge
mai apoi pe picioarele lui. Cu aceste
capacităţi el se pune la dispoziţia regi
zorului... "Era atât de convingător... nu
venea cu idei preconcepute. Dar întot
deauna concepţia sa era clară şi simplă de
la început. Raportul cu el şi cu textul era
atât de precis încât era imposibil ca
actorul să greşească."
În teatrul în care marele regizor a lăsat
urma talentului şi a farmecului său, a artei
de a produce magie pe scenă, nu e oblig
atoriu ca toţi să fie sau să devină fanii săi.
Cele câteva reguli de înaltă şcoală şi
impecabil profesionalism pe care le poate
i mprima spectacolelor acest spaţiu,
modul în care se face teatru în casa lui
Strehler marchează tară-ndoială benefic
formarea unui tânăr artist. Nu l-am între
bat încă pe lordănescu dacă s-a întors de
la "Piccolo" simţind amprenta puternică a
locului, dar îmi place să cred că succesul
s-a produs acolo şi pentru că a ştiut să
profite de o experienţă de reputaţie cul
turală înaltă şi de mare popularitate în
Europa.
Când am părăsit "Piccolo Teatro" din
Milano se dădeau ultimele bătălii pentru
înregistrarea TV a spectacolului Cosi fan
tutte, rămas neterminat la moartea lui
Strehler. Regizorul şi colaboratorul său
apropiat, Carlo Battistoni, care a încheiat
montarea, avându-1 alături pe muzicianul
de origine română Ion Marin, mi-a vorbit
îndelung despre această emoţionantă
aventură. Interviul merită reprodus inte
gral. Ceea ce vom încerca să facem cât de
curând posibil.
Doina Papp

t e at ru

p ent tu car
u se t ermină la

un

a primul etaj al unei frumoase case
burgheze de la sfârşitul secolului
trecut, in inima oraşului Bonn, se
află Euro Theater Central Bonn. Teatrul
se găseşte în centrul cultural al oraşului, în
zona pietonală, cu străzi înguste, cu pră
vălii şi birturi unde cântă muzi.canţi no
mazi, la numai câţiva paşi de Piaţa mare,
de catedrală, de gara principală şi de uni
versitate, instituţie faimoasă, cea mai frec
ventată din Germania, cu o respectabilă
tradiţie (printre celebrităţile care au studi
at aici merită să fie notaţi Marx, Heine şi
Pirandello) şi cu o prezenţă remarcabilă
în viaţa ştiinţifică mondială de azi.
Euro Theater Central este un teatnu foar
te mic: are doar 45 de locuri. Asemenea
unui salon din timpul Renaşterii franceze,
el este un spaţiu unde se naşte 'in fiecare
an ceva nou, ceva care tinde să albă o va
loare universală. Acest giuvaer teatral re
prezintă o pată de culoare pariziană pe
malul Rinului, o mică Europă culturală.
O astfel de instituţie nu poate, desigur,
să-şi permită mulţi angajaţi, regizori,
actori, şi nici spectacole pompoase cu
scenografii scumpe. Deşi oraşul Bonn,
landul Nordrhein-Westfalen, ba chiar şi
guvernul subvenţionează cu câte ceva"
"
teatnul , acesta nu ar putea să supravieţu
iască fără entuziasmul, curajul, fantezia
creatoare, bunul-gust şi profesionalitatea
de mare clasă a artiştilor care-I conduc şi
care lucrează pe scena lui. (La Bonn mai
există încă nouă instituţii teatrale, concu
renţa este acerbă, menţinerea profilului
special - în cazul de faţă, unul literar-artis
tiC de valoare - presupune consecvenţă şi
exigenţă artistică.)

L

v

t"

Euro Theater Central a trezit interes încă
de la începuturile lui. Claus Marteau, un
om de teatru partizan al globalizării cultu
rale a Europei, şi Gisela Pflugradt-Mar
teau, pe atunci primă balerină a Operei
din Bonn, au fondat în anul 1 969 acest
teatru, înainte de a avea o reşedinţă. Des
chiderea teatrului a fost salutată de mari
oameni de cultură: Cocteau a trimis o
scrisoare şi un desen de felicitare, expuse
în Clubul Voltaire", o încăpere în stil cla
"
sic, folosită pentru simpozioane, recitaluri,
prezentări de carte, discuţii literare şi filo
sofice în stilul tradiţiilor vechi ale saloane
lor academico-critice.
Repertoriul teatrului cuprinde opere cla
sice, opere contemporane, multe pre
miere absolute. Cu uşile închise de j.P.
Sartre, în regia lui Claus Marteau, se joacă
de 1 6 ani şi a depăşit 800 de reprezen
taţii . Teatrul a făcut şi descoperiri: de
exemplu, piesa lui Ariel Dorfman Fecioa
ra şi moartea a fost jucată la acest teatru
cu mult înainte de filmul lui Polanski. Tot
aici a fost premiera absolută a piesei scri
itoarei (anti)feministe Esther Villar.
După moartea lui Claus Marteau ( 1 995),
directoare a teatrului a devenit Gisela
Pflugradt-Marteau. Pentru ea inovaţia în
seamnă continuarea tradiţiilor. Una dintre
acestea este relaţia teatrului cu mişcarea
teatrală din Asia. La cel mai mare şi mai
important festival al subcontinentului asi
atic (Lahore, Pakistan), organ izat din doi
în doi ani, Euro Theater Central a repre
z�ntat de două ori, cu succes, Germania,
cu Tristan de Wagner, ultima montare a
lui Claus Marteau ( 1 995), şi Nepotul lui
Voltaire de Enzensberger, un spectacol

ro pa

celebru al lui Peter Tomory ( 1 997).
O alta este revitalizarea unor texte cla
sice, preze11tarea sub aspecte neconven
ţionale a unor biografii. Dintre acestea
merită să fie semnalate piesa despre ulti
mele zile ale lui J.P. Sartre, TMe-a-tete, de
scriitorul canadian Raphael Burdmann
(regia: Gisela Pflugradt-Marteau); o piesă
despre viaţa lui Rimbaud de Paul Zech, în
viziunea renumitei regizoare elveţiene
Marianne de Pury, comedia u itată a lui
Gustav Freytag Ziariştii, într-un spectacol
de o veNă satirică penetrantă, pusă în
scenă de ardeleanul Peter Tomory.
Gisela Pflugradt-Marteau a îndeplinit o
veche dorinţă a soţului ei: înnodarea unor
relaţii teatrale cu Europa Centrală şi de
Est. Astfe1 s-au legat contacte de lucru şi
prietenie cu teatrele Hevesi Sândor" din
"
Zalaegerszeg (Ungaria), Andrej Bagar"
"
din N itra (Slovacia), dar tnai cu seamă cu
Teatrul de Nord din Satu Mare. Această
legătură cu teatrul românesc se manifestă
prin vizite reciproce (o bună ocazie este
Festivalul sătmărean de teatru-imagine în
juriul căruiq., de trei ani, participă un artist
al teatrului din Bonn), prin schimburi de
regizori, scenografi, prin organizarea de
expoz�ii de artă plastică ale unor artişti
sătmăreni.
Directoarea teatrului din Bonn a pus în
scenă la Satu Mare, în stagiunea 1 997/98,
Romulus cel mare de Fried nch DUrren
matt, spectacol foarte izbutit, cu actori de
seamă ai teatrului. Totodată, regizorul
român Cristian Ioan a semnat direcţia de
scenă a spectacolului cu piesa lui Matei
Vişniec Povestea urşilor panda la Euro
Theater Central Bonn. Spectacolul este
fluent, jucăuş, regizorul folosind mijloacele
caracteristice şcolii de regie româneşti; el
excelează printr-un lirism profund şi o
fantezie scenică foarte bogată. Swb ba
gheta sa, actorii Silke Nato, Richard Hu
cke şi Ana Simon (un personaj inventat"
"
de regizor. prin care a rezolvat cu un simţ
artistic demn de laudă pasajele telefonate
din piesa originală, nu prea dramatice) şi
au exprimat "temperamentul latin". Euro
Theater Central pregăteşte o nouă co
laborare cu Teatrul de Nord. 1 n stag
iunea 1 998/99, regizorul Peter Tomory şi
scenograful Stefan Schulz vor realiza la
Satu Mare un spectacol cu Faust de j.W.
Goethe.
Elisabeth Einecke-Kiovekorn
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cadrul Festivalului Israel ,

Teatrul Dramatic Malii

elin

Sankt-Petersburg a prezentat

la Ierusalim spectacolul
o

montare

cut două versiuni. Pe cea
regizorul

a

realizat-o

clintâi

cu

stu

denţi, pe cea de a doua - cu

Fraţi şi • actorii Teau"Ului Malli, a cărui

surori, în regia lui Lev Doclin.
E

grandioasă ,

în

conducere artistică a preluat-o
în

anul 1983 (câţiva dintre inter

două părţi ( alcătuite fiecare elin

pretii actuali au jucat şi în ptima

câte două acte lungi), totalizând

versiune a

aproximativ şa

-

montăJii) .

Ambele

ore de joc, cu

versiuni au fost precedate de o

o pauză de o orJ şi ceva între

şedev îndelLmgată a actorilor şi

cele două păJti. Textu l montării

a regizorului în

spectatotii şi critica.

Fraţi şi surori desaie realităti Je
dintr-un colhoz din nordul
Rusiei

în

perioada

mai

o ctomblie 1945, şi apoi în anul

1 949,

urmărind

citorva

destinele

dintre săteni. Este o

frescă istolică ( socială, p olitică,

economică - şi etnografică, într
o

oarecare

Jnăsură)

ce

satul c.Un nordul

lnfăti"<>ează necruţător mizeria în

trei

ac!;iunea ro!'TkîDu lui. Premiera la

în anii războiului şi în ptirnii ani

romane dintr-o tetralogie a scri

Teatrul Malli a avut loc în 1985;

p ostbelici,

itorul u i

de atunci,

unui

reprezintă
către

dramatizarea

regizor

a

prirnelor

Feodor

de

Abramov

( 1920-1983); cel de-aJ patrulea
roman a

fi t i el dramatizat de

Doclin şi

spectacolul

urcat

pe

scenă,

în

Casa, antelior aces

tuia. "Di.logia scenică" a cunos-

Rusiei

în

care

se

spectacolul

peu·ece

a

fost

jucat de peste 300 de ori, nu

numai în Rusia, ci şi în mai
toate

capitalele

europene,

în

care s-au zbătut colboznici.i ruşi

de

fapt,

pretutindeni

cumplita
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profund

pectacolul
acelaşi

entuziasmat

în

social

pretindea desăvârşit şi

Statele Unite şi în Japonia; şi
a

ptinşi.

sistem

timp,

capcana
care

se

care

era,

defectuos;

înfăţişează,
fel u l

realitate

în

în
care

socială

se

r.lsfi"ânge în existenta personală

greşe-ala, constatând că, de fapt

înlăuntrul

a eroilor. Aceştia sunt produse -

le-a clistn.1s viata fostei ei pli

cu

şi victime - ale istoriei, fiind -

etene şi iubitului acesteia. Cum

pasan

se

metaforic al decoru.lui (Eduard

vai ! - şi înfăptuitorii devotati,

face,

se

întreabă

ea,

că,

scenei. Câteva prăjini

cuibuli

de

lenln

pentru

întregesc

sensul

chiar dacă uneori dezamăgi!;i, ai

iubindu-ne sernenii şi vrându-le

Kocerghin).

acestei istorii. Felul subtil în care

doar binele, suntem în stare să

un

spectacolul

le facetn atât de mult rău ? . . .

lurninarea

Înspre

scenice, punând în valoat·e nin

mereu

trece

necontenit,

surprinzător,

de

la

finalul

spectacolului,

pennite

jos

a

cuttet

eat·e revine intennitent

preşedintele

desaierea vieţii intime a per

ce s-a străduit din răsputeli şi cu

de-a lungul spectacolului.

sonajelor şi înaJX)i în

preţul a nenumărate compro

Prima parte se deschide cu o

misuli să "traducă în viaţl" linia

proieqie

partidului, se hotărăşte să vină

cadre

în ajutorul con'>ătenilor.

ultimele zile ale războiului şi

cele

una

mai

planul

dir1tre trăsătmile

impresionante

ale

m.ontării.
Unul

dintre

personajele

cen

can1panie

de

după

înclinat
de

descrierea realită!;ilor JX)litice la

JX)litic e

colhozu.lui,

În fundul scenei,

grătar

În plină

strângere

a

soarea

cinematografică

docUlnentat·e
vict01ia

despre

asupra

trale ale dramei, tânărul Mihail,

recoltei, el .le împatte colhozni

Gem1arliei hidetiste;

trăieşte o splendidă JX)Veste de

cilor

sunt înso!;ite de

dragoste cu o văduvă mai în

grăunţe.

vârstă

decât

el.

Presiunea

prejudecă!;ilor sociale
această

dragoste.

sfărâmă

Preşedinta

colhozului, cea care 1-a scos la

li.rru'Ul în

anii războiului, iar mai

anunlită

o

Şi,

cantitate

pentru

de

această

un extras dintr

gravă încălcare a legilor, e are

care

JX)porului sovietic

zorul

întreţine

această

pentru

iluzie

prima

şi

imaginile

un faimos discurs al lui Stalin, în

stat. Satul pare a-l susţine (regi
folosindu-se,

despre

acesta

se

adresează

cu formula

"Fra!;i şi suroli". Pattea a doua

cu o proiec!;ie

se deschide şi ea

singma dată în spectacol, de

cinematografică - la clubul din

târziu va fi destituită, se face

procedeul corului votbit),

sat

purtătoarea de cuvânt a pre

în realitate, nimeni nu e dispus

concepţiilor

să

din

sat.

Într-una

din ultimele scene ale specta

colului

ea

îşi

realizează

senlneze

dar

,

scrisoarea

de

protest către autorită!;i ini!;iată de

se

prezintă

"Cazacii

din

Kuban" (un subtil anacronism);

ţlratlii urmăresc cu

detaşare

sceptică entuziasmul şi feticirea

unul dintre săteni. Nici măcar

fără matgini exprimate de acea

colhoznicul

cuhne a realismului socialist, în

care

ani

de-a

rândul şi-a făcut reputatia de
cârtitor neînflicat. Nnmai sora

eat·e se cântă nu nUlllai "Aşa
cum ai fost, aşa eşti tu şi astăzi,

autorului scrisotii i se alătură -

cazac viteaz .

şi e abandonată de propriul ei

bogată

soţ. Dar "cum JX)J;Î. să trăieşti

după război.

curată ?"
întrebat·e se încheie

dacă nu ai conştiinta
Cu această

spectacolul.

Întreaga

JX)Veste

.

a

montarea

lui

ni interioare.
cotidianului

viaţl

în

planul dostoievskian al marilor

ce

prosperă

Lev

Dodin

se

hrăneşte din proptiile ei tensiu

planul

de

", dat· şi recolta

Mi se pare unic modul în care

trece astfel, pe neaşteptate, din
tabloului

.

Rusiei

În reconstituirea
ea

concentrează

realism până în pragul natural

dileme de natură etică. O temă

ismului şi, simultan, transcende

de

pem1.anent

(m prelucrat·ea

Bach

Kreisler)

vine

să

lui

sublinieze,

înălt;c-'indu-i

acest

realisn1.,

sens1..uile

aduce

tonant

Chiar şi an1..m1.ite stereotipuri se

din

punct de

această

filosofică

-

a

vedere

reaşezare

-

problematicii

spectacolului.
Scenografia,

minimalistă,

este

sublimează

îl

necontenit

fiind,

rând

pe

rând,

perete,

gard, podea, tavan ş.a. Câteva
elemente

sunt

împrejur,

în

risipite
hăul

de jur

o

crâncenă

dar echilibrul pe care

dobândeşte

personajelor
"Tovat"ăşul

în

e

de

conturat·ea

extraordinar.
la

raion",

de

pildă, păstrează intactă ambi
guitatea

personajului - poate

al

un fanatic al idealului comunist,

scenei, citeva foi de practicabil

JX)ate un OJX)rtunist lipsit de

sunt

scrupule.

instalate

negru

şi dobândesc au

cultivă

care

schimbă

simbol.

În zugrăvirea oamenilor, regi

zorul

necrutare,

îşi

de

tenticitate, nobleţe şi măre!;ie.

centrată pe un podeţ de bâme
JX)zi!;ia de la scenă la scenă,

rangul

le

ptintr-un procedeu apat·ent dis
stilistic,

la

până

pe

devenind

când

hârtoape

pe

capre,

mese,

uliţele

când
satului

Fostul

prizonier

de

război, plivit cu suspiciune nu

numai de către stăpânire, ci şi

ş.a.m.d. O poartă din bâme se

de către propria fanl.ilie, moare

deschide

de cancer, strivit de ostilitatea

deasupra

sălii

sau

https://biblioteca-digitala.ro

47

�

celor elin jur, clar cu nostalgia

bărbaţi, numai idiotul comunei

infrrmi sau bătrâni
neputincioşi au mai rămas), se

jocul în pennanenţă de o inten

Comunei

şi

sitate

extretnă,

limita

sfâşierii

tăvălesc

în

demenţei ;

frământă

într-o

la

care a visat în

tinereţe.
Un impecabil joc de
caracterizează

ansamblu

spectacolul

la

câţiva

devălmăşie,
joacă

se

erotică

paroxistic,
lăuntrice

chiar

şi

la
a

momente

aparent anodine sunt jucate cu

nivelul actoricesc al virtuozităţii,

clispet-ată. la o petrecere în sat,

o

fie că e vorba de eroii centrali ai

oamenii se ospătează, reculeşi,

grele de semnificaţii. Regizorul

clram.ei,

cu

fie

că

e

vorba

de

came

de vacă - vita a fost

încrâncenare

care

le

face

explică această incitantă parti

apariţii episodice, fie că e vorba

sacrificată ilegal; se cântă, se

cularitate

de roluri secundare cărora regi

dansează

o

sale prin necesitatea de a con

deznădăjduită voluptate. Soţul

centra rnatetialul epic al roman

zorul

le-a

acordat

câte

un

şi

se

tace

cu

stilistică

a

montării

se

ului în conflicte scenice acute,

instituie ca un personaj colectiv

întoarce de pe front cu trofee şi

relevante, pe de-o patte, şi, pe

coerent, care participă clipă de

cadouri; desfacerea căpăcelului

de altă parte,

prin faptul că

clipă la desfăşmarea acţiunii -

unei

spectacolul

fost

prezenţă

Occident devine prilej de ritual;

moment solistic.

când

Iar satul

voit

se

discretă,

preşedintei

colhozului

sticle
IŞI

cu

băutură

elin

însunîeze
asupra

a
o

menit

anunîită

realităţii

să

viziune

sovietice

de

când covârşitoare .

soţia

Monumentală, montarea, de pe

neiettându-i brutalitatea cu care

acum clasică, se alcătuieşte ca o

a

suită de momente antologi.ce.

Mihail

Satul

etenul acestuia, o secătură fer

Spectacole excelente se mai fac

mecătoare

încă

aşteaptă

înfiorat

ivirea

primului vapor după dezgheţ.
văduvei

bărbatul,

dinaintea Perestroikăi şi cerea,

lui

deci, o vehemenţă, o îndârjire,

e peţită de către pri

o înverşunare ieşite elin comun.

tratat-o

odinioară.

care

s-a

Sora

mutat

la

în

lume,

şi

nu

puţine.

Ptiaslin,

oraş, a învăţat acolo meseria de

Spectacolul lui Lev Doclin nu e

tânărul care trece de la ado

tractotist şi se bucură de o rela

însă nunîai excelent, cum mai

lescenţă la maturitate,

tivă bunăstare mulţumită noii

sunt şi altele; el este mult mai

Mihail,

fiul

goneşte

devine

capul familiei; el revine de la

meserii.

exploatarea forestieră unde a

urmărită de săteni cu un inde

şi

scriptibil

existenţială, o viziune a unei

lucrat şi aduce alor săi daruri;

Nunta

celor

doi

e

amestec de bucurie,

cadoul cel mai de preţ este o

tristeţe,

pâine neagră, care e tăiată felii

stânjeneală.

invidie,

şi împărţită între cei apropiaţi

multe asemenea momente de

Şi

entuziasm

şi

mai sunt încă

într-un adevărat ritual . Femeile,

neuitat.

isterizate de anii de muncă grea

Trăsătura

elin timpul războiului şi de sin

izbitoare

gurătate

cărui riun taie respiraţia, este

(satul

s-a

golit

de

mult decât atât - el sintetizează
împărtăşeşte

lunîi;

şi,

în

gândire

o

experienţă

acelaşi

estetică

adevărului

deplin,

timp,

o

cea

a

neiTiilos,

copleşitor şi a unei nesfârşite
poate
a

cea . mai

spectacolului,
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al

înţelegeri

şi

iubiri

pentru

oameni.

Gheorghe M iletineanu

'

Jose G i l :

limitări de vârstă, profesie, religie ori sex.
Aici, ei pot urma cursuri de un an, sau pot
participa la diferitele "ateliere" ce privesc

Educarea

publicului

p r1n şi pentru
•

teatru

L

a Festivalul

internaţional de la

Sibiu, atenţia participanţi lor a fost
adeseori

atrasă

de

un

bărbat

îmbrăcat în costum negru, omniprezent
la manifestările teoretice şi la specta
cole, susţinând pertinente puncte de
vedere la seminarii şi simpozioane, dar
mai ales cucerind simpatia "elevilor" şi

a

tuturor celor care au asistat la "ate
lierele" sale, dedicate tânărului actor şi
relaţiei

teatrului

cu spectatorii.

plăcuta

noastră

surprindere,

straţiile

au

debutat

pe

Spre

demon

versuri

din

"Luceafărul", oaspetele - regizor, direc
tor de teatru la Amadura şi profesor de
"teatru şi
superior

comunicare"

de

educaţie

la

din

I n stitutul
Setubal -

dovedindu-se un admirator al l u i Mihai
Eminescu, dar şi al lui Mircea El iade, pe
care a avut şi prilejul să-I pună în scenă
în Portugalia. Am folosit această întâl
nire pentru a afla câteva lucruri despre
teatrul portughez şi despre raporturile
sale cu publicul, privite din perspectiva
cerinţelor

educaţiei

şi

ale

creşterii

gradului de interes faţă de scenă.

Care sunt orientările repertoriale, trtlurile
cele mai des întâlnrte pe afişele teatrelor
din ţara dumneavoastră ?
Atât la cele două Teatre Naţionale, din
Lisabona şi Porto, cât şi în cazul
numeroaselor trupe particulare, dra
maturgia universală se bucură de un
i nteres constant prin autori
ca
Shakespeare, Moliere, Cehov, Brecht,
Garcia Lorca, Strindberg şi alţii. Trebuie
să vă spun că la loc de frunte se află dra
maturgul de origine română Eugen
Ionescu, în timp ce Mircea Eliade, ca şi
aici, la dumneavoastră (discuţia a avut loc
după spectacolul cu La ţigănci, prezentat
de Teatrul Odeon în decorul medieval al
cetăţii de la Cisnădioara - n.n.), generează

'

spectacole incitante, viu comentate. Vă
mărturisesc însă că pentru mişcarea noas
tră teatrală şi, în primul rând, pentru
directorii de teatru şi de scenă devine tot
mai consistent interesul faţă de dramatur
gia naţională şi nevoia ca autorii noştri cla
sici şi modemi, printre care Gil Vicente,
Almeida Garret, fondatorul Institutului de
teatru din Lisabona, Antonio Jose da Silva,
Bemardo Santaren, Ant6nio Patricio sau
acest foarte interesant Luis Mourao, în
vârstă de 44 de ani -, să fie tot mai bine
cunoscuţi şi apreciaţi de public, de tinere
tul spre care se îndreaptă cu precădere
atenţia noastră
Sunteţi mulţumrt de audienţa de care se
bucură spectacolul teatral, în rândurile
tineretului, în special ?
Aşa cum s-a văzut şi în discuţiile de la
seminarul privind relaţia teatru-educaţie,
condus de doamna profesoară Sanda
Manu, problema accesului tinerilor la
diferitele expresii teatrale, tradiţionale sau
modeme, este de o stringentă actualitate
pretutindeni; deci şi în Portugalia. Ea
reprezintă un examen dificil, complex, nu
numai pentru oamenii de teatru, pentru
Ministerul culturii, dar şi pentru forurile
care răspund de învăţământ, de educaţie.
Cu atât mai mult cu cât industria de
divertisment sau invazia "telenovelelor" şi
a altor emisiuni, unele dintre ele interac
tive,\_de pe canalele naţionale de televi
ziune, desfăşoară o nefastă concurenţă,
ce riscă adeseori să pună în umbră
virtuţile intelectuale şi emoţionale ale
contactului direct dintre scenă şi specta
tori.
Aţi vorbrt la acest seminar despre impli
carea dumneavoastră în relaţia cu pub
licul, dincolo de activrtatea teatrală pro
priu-zisă, printr-o aşa-numrtă "şcoală a
spectatorilor''. Despre ce este vorba ?
Da, este o "şcoală" pentru adulţi, fără

dramaturgia, regia, rostirea scenică. Sunt
şi unele forme de pregătire de numai trei
luni, sau chiar de o săptămână. Pe lângă
"şcoală", există un teatru "de amatori",
astfel că se pot întrepătrunde formele de
dialog despre arta teatrală cu specta
colele menite a pune întrebări şi a da
lămuriri legate de viaţa teatrul ui, de
adevărul şi misterul său, de expresiile
convenţionale şi mai puţin convenţionale,
modeme, ale impactului său cu publicul.
Ţin să subliniez: rostul acestei şcoli nu
este de a pregăti actori sau regizori, ci de
a forma spectatori pasionaţi şi avizaţi. Din
numeroasele anchete întreprinse în rân-

dul acelora care frecventează aceste
"şcoli de spectatori", s-a văzut că ulterior
ei înţeleg mult mai bine, mai adânc
fenomenul teatral, că din spectatori
"întâmplători" devin prieteni fideli ai
teatrului. 1 n multe ţări, acum, se mani
festă interesul pentru astfel de "şcoli",
pentru educarea publicului nu numai prin,
ci şi pentru spectacolul de teatru, mai ales
pentru acela de certă modernitate. La
noi, aceste cursuri sunt frecventate şi de
studenţi, dar mai ales de educatori şi pro
fesori, medici, muncitori, funcţionari sau
alţi lucrători, de diferite vârste.
Ce numiţi "certă modemrtate" în cazul
unui spectacol shakespearian, de pildă ?
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Să-I pui în scenă pe Shakespeare ca şi
cum el ar trăi astăzi. Şi, nu mai puţin, să
faci ca spectacolul să-I ţină pe spectator
mereu treaz, atent, concentrat, aplecat
spre ceea ce se întâmplă pe scenă, dar şi
spre sine, ca şi cum între cele două
realităţi ar exista o mulţime de fire de
legătură. Asta ţine de interpretarea textu
lui şi de ritmul lecturii regizorale. Dar, nu
mai puţin, de emoţie. Nu concep teatrul
fără emoţie ! Fie că plăteşte 5, 1 O, 1 5 ori
1 7 dolari (preţul biletelor la spectacolele
de teatru din Portugalia - n.n.) , publicul
trebuie să regăsească la întâlni rea cu
spectacolul acea emoţie şi acel mister
prin care teatrul rămâne pentru toţi o
mare sărbătoare.
Ion Parhon

�1-1----ln<A.lo.._j....JÎ.._n.__.lu
llll-J
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Ch i riţă

În p remieră mondială

e-am obişnuit timp d e multe
decenii să o asociem pe Chiriţa
lui Alecsandri unor interpreţi
care au facut carieră - şi carieră au facut,
în rolul Chiriţei, M i l uţă Gheorghiu,
Tamara Buciuceanu, D raga O lteanu.
Succesul lor a impus clişeul corpolenţei
personajului, pentru că românul nu-şi
putea închipui o Chiriţă subţire, plină de
nerv şi inconştientă de hazul stâmit de
ignoranţa ei.
Maia Morgenstem s-a bucurat de un
adevărat triumf la Marsilia, în faţa specta
torilor francezi atât de exigenţi şi avizaţi în
ale comediei. Ei au aplaudat o Chiriţă a
cărei siluetă a ajutat-o să exprime, la
rigoare prin mijloacele mimului, "virtuţile"
închipuitei boieroaice moldovene.
De subliniat este faptul că presa mar
silieză a avut cuvinte de admiraţie şi pen
tru excelenta expresie muzicală pe care a
dat-o pianista Dorina Crişan-Rusu muzicii
lui Al. Flechtenmacher. După con
sacrarea în ţară a Dorinei Crişan-Rusu
sub raport muzical (să amintim doar
Ghetou de Joshua Sobol, în regia lui
Victor Ioan Frunză sau Balanţa, filmul lui
Pintilie) iată o confirmare, de data aceas
ta în Franţa, a talentului ei interpretativ.
Pentru edificare asupra meritelor celor
două artiste, redăm fragmente din croni
ca semnată în "Bouches du Rhâne" de
Oscar Carchidi:
"Maia Morgenstem, acompaniată la pian
de Dorina Crişan-Rusu, care i-a dat replici

N
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pe măsură, a trecut ca un meteor la
Tourski într-o comedie muzicală - Coana
Chiriţa.
Când Richard Martin, directorul Teatrului
Tourski din Marsilia, a invitat-o pe român
ca Maia Morgenstern (în traducere,
Luceafarul de ziuă), dându-i carte albă, el
a avut, oare, sentimentul că-şi asumă un
risc ?
... Fin cunoscător al faptului teatral, nu
putea să greşească. Bravo lui pentru fes
tinul pe care 1-a oferit teatrul său !
( ... ) Această comedie muzicală ar putea fi
o parabolă despre idealul libertăţii, redus
de către oamenii grosieri din toate tim
purile la o valoare de suprafaţă, de genul:
«Aţi văzut, măi !? Eu fac ce vreau. Mă duc
şi mă-ntorc după gustul meu».
Maia Morgenstem are o siluetă de neui
tat, a fost acompaniată la pian, în timpul
celor două seri de la Tourski (de ce naiba
nu s-o fi instalat pe scenă un pian din
plexiglas ?), de Dorina Crişan-Rusu, un alt
fenomen, care a însoţit replicile, transfor
mându-se într-o clipă în mii de personaje.
Maia cântă şi recită în dialect-jargon fran
co-româno-grec ? Ei, şi ? Cine n-ar
înţelege, chiar dacă ar vorbi swahili sau
coptă ? Gestica mimului este folosită pen
tru a înlocui l imbajul, mai ales atunci când
ai şansa să asculţi o voce gravă, de piept,
din inimă, din viscere: la ce-ţi foloseşte
traducerea cuvintelor ? S-a spus undeva,
vreodată, în ce limbă şi pe ce ton au cân
tat sirenele ? Ce importanţă mal are Iim-
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bajul, când există onomatopee ?
Maia Morgenstem are stofa de divă. 1 n
universul comediei muzicale au existat
Liza Minnelli, Barbra Streisand şi Ute
Lemper. Luaţi seama de-aici înainte ! Ehei,
amatori de canţonete, de comedii muzi
cale, de musc-hall ! Daţi-i Maiei mij loace
hollywoodiene şi va ajunge pe culmi ...
Actriţă completă, ea a jucat în filmul
Balanţa al lui Pintilie, exilatul român din
timpul lui Ceauşescu, apoi în Călătoria lui
Ulisse de Theo Angelopoulos, recentul
laureat de la Cannes.
1 şi puteau permite aceşti domni luxul să
greşească, alegând-o ?
La ieşire, într-o conversaţie "fulger" cu
Maia şi Dori na, viitori monştri sacri
(pariez pe asta), ele mi-au mărturisit că
iubesc publicul marsiliez şi pentru că este
foarte avizat în ceea ce priveşte muzica şi
teatrul şi - se-nţelege - pentru primirea
caldă pe care le-o face la fiecare apariţie
a lor.
" 1 n ce ţară, pe care o cunoaşteţi mai
puţin, aţi dori să vă produceţi pe scenă ?"
- le-am întrebat. " 1 n Groenlanda" răspunde Maia fără ezitare... Căci soţul
Dorinei este geograf, munceşte şi trăieşte
o parte a anului acolo. (Eu mă aşteptam
la cel mai banal răspuns: 1 n Statele
Unite".)
Ar putea ea să topească, într-o bună zi,
calota polară ? Fără îndoială !
"

Prezentare şi traducere:

Felicia Marinca
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