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tatul nu iubeşte cultura pentru simplul motiv că el nu
are nevoie de cultură. Statul are nevoie de guvern, de
politică, de armată, de poliţie, de birocraţie, de slujbe şi
de impozite. El nu are nevoie de cultură, aşa cum nu
are nevoie de sănătate, pentru că atât cultura cât şi
sănătatea sunt chestiuni individuale şi sociale, nu şi
chestiuni de stat. De cultură - ca şi de sănătate - are nevoie omul, socie
tatea. "Faptul că la noi statul este aproape totul şi societatea aproape ni

mica are o consecinţă foarte păgubitoare pentru cultivarea chiar
întâmplătoare a artelor şi literelor. Astfel, cine rămâne la noi să cultive

exclusiv litere sau artă ? Ori tineri cari nu au nici vârsta a fi utilizaţi în

viaţa publică şi au încă vreme să facă încercări puerile, aştl!!Jtând înro
larea lor în aparatul politic; ori un cap lipsit cu desăvârşire de sensul
practic şi utilitar; ori mediocrităţi, quasi-inteligenţe, pseudo-talente, ciu
rucuri sociale, cari suntfericite a aduna de la banchetul strălucit al vieţii
publice flrimituri şi resturi de sosuri, în formă de mititele diurne şi
sinecure, premioare, gratificaţii şi altele . "Cuvintele acestea au fost spuse
nu de Patapievici, cu prilejul vreuneia dintre umorile sale negre, ci de
Caragiale ("Politică şi cultură").

"Se-nţelege că nu se poate face nici

ştiinţă, nici artă cum se cade în ţara asta; care va să zică, numai
politică, adăuga scriitorul. Se poate deci o societate măreaţă fără stat pu
ternic, dar stat fără societate- mai greu. "
Dacă statul nu iubeşte cultura fiindcă nu are nevoie de ea, societatea
iubeşte cultura fiindcă are nevoie de ea - este una dintre concluziile posi
bile ale anchetei noastre, intitulate De ce vin tinerii la teatru ?

Dumitru Solomon
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upă 1 989 a existat. cum era şi
firesc, un timp al căutărilor, al
reaşezărilor. Teatrul de imagine,
teatrul-dans au pătruns cu încetul în
"curtea" teatrului de cuvânt, fără a-i face
celui din urmă vreun rău ireparabil.
Paradoxal, deşi la noi, la acea oră, nu exis
tau decât teatre de repertoriu, alegerea
pieselor începuse să se facă la întâmplare,
în numele unei "benefice" nevoi de
descentralizare (care risca să semene tot
mai mult cu o sămânţă de haos). Regizorii
ignorau dramaturgi a naţională contempo
rană, dar nu ezitau să pună în scenă
destule texte puerile, numai pentru că
erau americane, franţuzeşti sau englezeşti.
Dar faptul cel mai trist a fost că publicul a
părăsit pentru o vreme sălile de teatru în
favoarea altor modalităţi de divertisment
cinematografe, discoteci, jocuri electro
nice, televiziune, politica străzii ...
În vremea din urmă - chiar dacă semnele
vreunui început de reformă refuză să se
arate - lucrurile par a se întoarce în
matca normalităţii: dramaturgi1 români
coexistă (frăţeşte) pe afişe cu cei străini,
se lucrează mult, e drept că tot cam fără
vreo linie directoare, se joacă aproape în
fiecare seară a săptămânii (în Bucureşti
cel puţin) şi, lucru îmbucurător, specta
torii s-au întors la teatru (mai ales cei
ti neri !).
1 n acest context şi pentru că "viaţa" unui
spectacol depinde d1rect de publicul
căru1a i se adresează, am crezut că este
interesant să aflăm opiniile spectatorilor
asupra fenomenului teatral, posibilele lor
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prefennţe. Ca urmare, am iniţiat, în
săptămâna 1 6-20 iunie (ultima a stagiunii
1 997- 1 998) , un sondaj de opinie în rân
dul tinerilor spectatori ai Teatrului
Naţional din Bucureşti (teatru care a avut
amabilitatea de a ne ajuta în demersul
nostru). Spectacolele care au putut fi
văzute în această perioadă au fost
Cotletele de Bertrand Blier, regia: Gelu
Colceag (Sala Amfiteatru) . Bacantele
după Euripide, regia: Mihai Măniuţiu (Sala
Atelier), Azilul de noapte de Maxim
G orki, regia: Ion Cojar (Sala Mare),
Toujours l'amour, scenariul şi regia: Dan
Puric (Sala Atelier) şi Călătorii cu mătuşa
mea, dramatizare de G iles Havergal după
romanul lui Graham Greene, vers1unea
românească şi regia: Petre Bokor (Sala
Amfrteatru).
Dintre cele 1 30 de formulare cu întrebări
oferite unor tineri cu vârsta cuprinsă între
1 8 şi 35 de ani au fost completate 85.
1 mbucurătoare se dovedeşte venirea mai
multor categorii de tineri la spectacole:
medici, ingineri, economişti (59% din cei
care au răspuns), studenţi (33%), elevi
(6%), alte categorii (2%). Mai mult, s-a
făcut saltul de la frecvenţa ocazională
(2 1 %) la cea lunară (53%) şi chiar
săptămânală (26%). Motivele pentru care
ei preferă teatrul sunt diverse:
inginer, 33 de ani: "stresul şi agitaţia vieţii
cotidiene sunt compensate de o expri
mare artistică complexă";
medic, 28 de ani: "spectacolul poate
împlini aspiraţia spre frumos";
referent, 28 de ani: caută "o atmosferă
plăcută, civilizată";
jurnalist in domeniul publicitar, 23 de ani:
cons1deră că "teatrul este o artă care are
mai multă profunzime. fiind expnmat
într-o formă ma1 inteligentă; este v1u" ...
Contactul cu scena înseamnă pentru pu
blicul tânăr, în pnmul rând, relaţia directă,
magică ŞI mistenoasă cu acton1 (93%); de
asemenea. un factor Important in
alegerea une1 anume reprezentaţii îl con
stituie personalitatea creatoare a regi
zorului (64%), precum ŞI t1tlul piesei
(39%)*
La întrebarea "Ce gen de p1esă preferaţi
?", răspunsunle au fost: comedie (75%),
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tragedie (49%), satiră (34%), melodramă
(20%), muzical ( 1 9%). Este preferat textul
clasic (75%) celui contemporan (40%)*.
Pentru cei care socotesc că dramaturgia
românească nu mai are astăzi trecere la
public, precizăm că opţiunile acestuia sunt
favorabile pieselor româneşti (56%), pen
tru piesele străine "votând" 50%*.
La întrebarea "Cumpăraţi caiet-program ?
De ce ?", răspunsurile au fost: Da (4 1 %),
Nu (34%), Uneori (25%), majoritatea
celor care cumpără asemenea publicaţii
dorind să găsească în ele info rmaţi i
despre piesă, autor, regizor (ideea regizo
rală), actori.
Ca preţ, biletul de teatru pare: rezonabil
(70%), scump (20%), ieftin ( 1 0%).
Ar dori să existe in holul teatrului stan
duri cu carte de teatru, publicaţii cultu
rale, afişe 90% dintre cei chestionaţi,
abţinându-se să răspundă la această între
bare 1 0%.
Sursele de informare asupra repertoriului
TNB sunt casa de bilete (57%), afişe
(50%), radionY (34%), ziare (30%), altele
( 1 7%)*.
Cred că ar fi bine să se introducă un curs
(facultativ) de d ramă în licee 75%, sunt
împotrivă 1 0%, sunt indiferenţi faţă de
chestiune 1 0%, se abţin 5%.
* Se depăşeşte procentajul de 1 00% pen
tru că unii spectatori au optat pentru mai
multe variante.

Ni s-au părut intere
sante răspunsurile la
Întrebările:

1 Care sunt motivele pentru care
preferaţi sala de teatru cinematografului
sau altor forme de divertisment ?
2. V1 se pare oportună introducerea
unui curs de teatru în licee ? De ce ?
3. Consideraţi că repertoriul Teatrului
Naţional din Bucureşti corespunde exi
genţelor publicului tânăr ?
•

Am spicuit unele răspunsuri, pe
care le reproducem în continuare.

Gabriela Catargiu, vânzătoare, 30 de ani:
1 . Prefer teatrul pentru că socotesc că pe
lângă hrana materială mai trebuie şi o

Adina Loven,
medic, 3 1 de
ani:
1. Pentru că
e mult mai
i n t e re s a n t ,
mai excitant,
vezi adorii
jucând ...
2. Facultativ,
poate şi poa
te că în acest
fel s-ar putea
descoperi
copit talentaţi.
3. Nu am fost
la teatru cam
de
multă
vreme.
Adrian, stu
dent 19 ani:
1. În pr imul
rând îmi pla
ce să merg la
teatru pentru
că aici întâl
nesc o lume
deoseb ită;
îmi plac şi
actorii, ceea
ce fac ei pe scenă e foarte frumos.
2. Da, dar depinde cât de dispuşi sunt
profesorii să accepte un astfel de curs.
Poate că este vorba şi de anumite nece
sităţi materiale, dar eu cred că ar putea
ajuta enorm la formarea viitorului stu
dent. a viitorului om.
3. Da, ţinând cont că au fost vreo pai
sprezece premiere în această stagiune şi
că multe spectacole sunt chiar excelente.
r;,./
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hrană spirituală, iar teatrul cred că este o
asemenea hrană.
2 1 ntotdeauna mi-am dorit să pot face
teatru şi câtă vreme am fost elevă la liceu
am frecventat nişte cursuri de teatru de
amatori.
3. Da, mai ales că sunt actori tineri - mă
refer la Marius Bodochi. pe care îl voi
vedea în această seară (în Bacantele n.n.); am venit special să văd piesa tocmai
pentru că l-am văzut şi în Richand al 11-lea.

Andreea Noşca, studentă, 19 ani:
1 . Da, îmi place teatrul şi vin aici în fiecare
zi. E un fel de a mă descărca. La discotecă
nu ştiu în ce mod m-aş putea distra. Nu
ştiu de ce încep să cred că lumea s-a
prostit... Piese sunt o grămadă. Aş vrea să
văd Caligula ca să-I revăd pe Marcel
lureş . .. Şi apoi intrăm pe gratis aici; ne dau
drumul, aşa că venim în fiecare zi.
Doamnele de la intrare sunt foarte de
treabă, sunt ca nişte mame. pentru noi.
2. Da, mai cu seamă în facultăţi, unde stu
dentul ar avea posibilitatea să aleagă anu
mite cursur i. Probabil că ar fi bine să se
înfiinţeze o trupă în care să intre cine
vrea. Ceea ce se şi face în unele locuri. Eu
sunt din Ploieşti şi acolo, la Liceul
"Caragiale", există aşa ceva. Totuşi eu vin
la teatru pentru că-mi place să văd actorii
şi n-aş şti să mă exteriorizez jucând eu
însămi.
3. E foarte frumos la Teatrul Naţional.
Sunt cam puţine piese; de exemplu eu vin
la câte unele de "n" ori. La Richard al
11-lea am fost de opt ori, iar la Bacantele
de cinci. 1 mi pare rău că se închide sta
giunea, pentru că aş mai vrea să vin.
Suntem aici ca acasă.

Maria P[tulea, muzician, 23 de ani:
1. Păi ce poţi vedea în zilele astea la cine
matograf ?! Eu nu am prea văzut ceva
interesant. aşa că, vreau-nu vreau, mă duc
la teatru. Dar dacă dumneavoastră îmi
recomandaţi un film bun, cu siguranţă mă
voi duce să îl văd.
2. Absolut. Eu consider că teatrul poate
fi o mare bogăţie ce poate fi dată oricărui
copil.
3. Sunt încântată. Vin de la San Francisco,
unde există mai puţin apetit pentru

Laurenţiu Ungureanu, profesor, 26 de ani:
1. Mă relaxează şi cred că am cel mai
mult de învăţat de la un spectacol de
teatru.
2. Cred că da şi sigut· copiii ar avea mult
de câştigat.
3 Sincer, nu sunt dintre cei care merg
atât de des la spectacole, dar cât am
v zut corespunde aşteptărilor mele.
Cosmina Popescu, învăţătoare, 20 de ani:
1 Mă simt mult mai bine la teatru decât
la discotecă, unde mă duceam când eram
Mat mică şi nu prea ştiam cum e cu
teatrul. Dar aici se poate !nvăţa mai mult.
2. Btneînţeles.
3. 1 n măsura în care l-am văzut, da.
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temporană românească şi aportul sub
stanţial al tinerilor regizori.

Medic, 33 de ani:
1 . Aleg teatrul în locul cinematografului
pentru că cel din urmă are producţii mai
mult de consum, uşoare, �ră valoare
artistică.
2. Presupun că da, pentru că în felul aces
ta s-ar mai deschide orizontul tineretului,
�cându-1 să înţeleagă fenomenul teatral
în profunzime. Ceea ce mă bucură în
mod deosebit este faptul că la teatru văd
tot mai mutţi tineri.
3. În general. da.

descopăr o altă lume, alta decât cea în
care trăim; constituie ceva special şi mă
face si:i mă simt special. Ca şi opera, de
altfel.
2. Da, pentru că fiecare ar avea şansa de
a se redescoperi şi de a-şi înv1nge timidi
tatea.
3. Da, dar mai ales Richard al Il-lea şi
Bacantele.

teatru. Acolo sunt foarte mulţi bani, dar
nici un interes pentru arta de calitate. Aşa
încât abia aştept si:i mi:i întorc aici pentru
a vedea spectacole bune. Am văzut
Richard al Il-lea şi m-a impresionat.

Oana Gl!.ină. studentă. la Umbi strnine, 20
de ani:
1. Pentru cultură, pentru felul în care mă
face să mă simt, mă relaxează; nu e atâta
agitaţie.
2. Da. De altfel, în străinătate se şi practică; în Anglia, de pildă, există cursuri de
dramă în şcoli. Ne-ar ajuta să ne
exprimăm mai uşor, ne-ar scăpa de
inhibiţii...
3. În ultimul timp, da. Cam de la Azilul de
noapte încoace. Înainte era destul de
sărăcuţ.

•

.
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Roxana Pop, studentă. la Umbi străine, 20
de ani:
1 . Da, pentru că aici contactul dintre public şi actori este mult mai strâns decât la
cinematograf
2. Da, pentru că dezvoltă spiritul ludic, or
în sistemul actual de învăţământ elevii
sunt obişnuiţi să tie ascultători (în sensul
că se creează o relaţie foare rigidă între
profesor şi elevi, care-i face pe cei din
urmă să rămână înţepeniţi în clişee,
ajungând în facultate �ră a avea curajul
să-şi exprime propriile idei).
3. 1 n mare parte, da. Dar aş vrea să văd
piese noi puse în scenă de către regizori
cu o viziune modemă.

Andreea Costache, absolventA de liceu,
19 ani:
1 . De ce teatrul ? De ce nu teatrul ?! Aşa :
am fost crescută şi apoi spectacolele mă
stimulează. îmi dau energie...
2. Absolut. La mine în şcoală a ex1st.at o :
astfel de tentat1vă. însă cred că noi nu am
fost suficient de responsabili... Dar cred : Student la Actorie, 19 ani:
1 . Teatrul face parte d1n viaţa mea prin
că ar ti necesar să se insiste. În felul acesta am putea descopen mai multe perso- prisma profes1e1 pe care am ales-o.
nalităţ1 într-o singură persoană, adică pe 2 . Nu. 1 ntr-o societate îmbibati:i de
Generaţia PRO, nu cred că este pos1bilă
tine însuţi. E minunat !
3. Da. Dar oriunde e loc de mai bine. o asemenea activitate. 1 n general suntem
invadaţi de kitsch, 1ar valorile cu greu mai
Aşteptăm.
pot ieşi la suprafaţi:i. Pe de altă parte,
totul depinde de profesori: dacă ar învăţa
Andreea Ată.nl!.soae, elevă, 19 ani:
1 . Pentru că teatrul mă relaxează mai ' să comunice cu elevii, ar accepta că e
mult; d1scoteca nu constituie mediul : necesar şi un astfel de curs.
ambiant în care mă simt foarte bine şi 3. Având în vedere că au tre1 săli şi că
poate că nici printre t1neri1 de vârsta mea , repertoriul este destul de vanat, da, dar
nu mă s1mt aşa de bine. La teatru : aş prefera mai multă dramaturgie con•
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Medic, 37 de ani:
1. Aceste momente trăite sunt de
nerepetat şi, dacă nu eşti aici, într-adevăr
ai ceva de pierdut. Spre deosebire de
toate celelalte forme de divertisment, aş
spune că teatrul este o formă de exis
tenţă, de reîncărcare a energiilor fiecărui
ind1vid ... Şi mai este şi o artă care atinge
nişte performanţe în momentul de faţă.
2. Ar fi util şi este nevoie de o reformu
lare a psihologiei tineretului care înclină
spre lucruri facile, spre elemente cos
mopolite lipsite de valoare.
3. Deşi în mare parte corespunde
aşteptărilor mele, sincer, am încă nostal
gia anilor trecuţi, când cred că şi regizorii,
şi montările atingeau nivelul pe care-I
doream.

Sondaj realizat de
Marinela Ţepuş
şi Florentina Bucur

Costineşti

testivah•ri

Pun etaj
-

max1m

Al

ua

pu

n Costineştiul începutului de sep

vedere că a lipsit o explicaţie oficială

să i se adapteze.

tembrie,

împrumutat

asupra termenului, nici nu s-a ştiut cu

Au existat două seqiuni: individuală
şi de grup. Timpul maxim afectat

turiştii

au

pături din inventarul hotelului ca

precizie dacă e vorba de o confuzie

�ă reziste, la teatru, frigului ori ploii.

sau de o simplă încadrare în subiect.

fiecărei bucăţi

Temporar, "Gala Tânărului Actor" a

O lumină aproximativă au adus spe

minute. Dacă la gntpuri publicul a

.truncat

a

culaţiile: o temă este "orientativă, nu

vibrat cât de cât, aplauzele pentru

umplut până la refuz amfiteatrul de

limitativă" (Victor Parhon)/"restrânge

apariţiile personale s-au

imaginaţia actorilor" <Sanda Manu).

mult din politeţe (având în vedere că
reaqiile sălii au constituit unul dintre

în

uitare

vară. Deşi muzica

discotecile

pro

şi

a continuat să

-

15, respectiv 45 de

auzit mai

rlsune la tot pasul (şi urechea), spec

Reprezentaţiile au variat între plein

IJtorii, începători dar consecventi, au

air-istul

(?) Într-un parc, pe

o

criteriile mărturisite ale juriului, îmi

preferat

bancă. . .

de Aleksandr Ghelman şi

permit să le pomenesc). Sonorizarea

păturile,

umbrelele

şi ...

teatrul.

spectacolul unui student la Actorie

artificială

-.pre deosebire de anii trecuţi, organi

care a creat un personaj, în afara fes

microfoanele-lavalieră

zatorii care s-au hotărît să reia Gala

tivalului, pentru amuzamentul său şi

funqionau) a subliniat carenţele de

de la Costineşti (Ministerul Culturii,

al trecătorilor (clovnul care începea

diqiune ale actorilor. Aceştia nu au

Ministerul

lJ lTER,

Tineretului
B.T.T.)

au

şi

Sportului,

îndrăznit

să-i

aleagă o temă - "Teatru popular -

teatru în aer liber" asortată:

Hop.

i o denumire

Deruta în ceea ce o

să se mişte dacă îi

puneai

câţiva

bănuti în pălărie).

dar

puternică

dată

(atunci

de

când

ştiut să opteze avantajos pentru text.
Au dat impresia că sunt în faţa unei

Se zvoneşte că tot temei i se datorea

comisii de examen şi nu a spectato

ză

rilor.

numărul

"Cred

că

redus
trebuia

de

participanţi:

anuntată

mai

Unul

dintre

ei

s-a

oprit

în

mijlocul replicii, ca să anunţe că reia

prive te pe cea dintâi a strâns alături

devreme. Ar fi o idee foarte bună, de

pentru că a

atât pe cei care au venit cu ideea, cât

exemplu, ca la terminarea acestui fes

problemă mult discutată a fost nece

sărit un fragment. O

.,, pe concurenţi şi auditoriu!. Teatrul

tival

pentru

sitatea pregătirii cu un regizor (lucru

popular a fost frecvent confundat cu

următorul" (Dan Tudor, concurent).

pe care, cu două excepţii, nimeni nu

tcauul folcloric. De fapt, având în

să

se

anunţe

aceea

l-a făcut).
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(concludent pentru evoluţia actorilor)

la teatru doar pentru că era în aer

consideraţie sunt reacţia pub!oicului şi

liber, ci mai ales dintr-o reacţie ele

timpii morţi din spectacole, când se

suprasaturaţie la subcultura care îi

auzea

se

îmbia ele pretutindeni la Costine ti.

numesc Liliana Dalu (personajul ei, o

Altfel nu îmi explic spontaneitatea cu

ţărancă, are culoare, dramatism, haz)

care a înţeles şi ovaţionat în picioare

(Păcală şi

arta pantomimei lui Dan Puric. Dintre

ambii posesori ele premii la

invitaţi au mai făcut patte Horaţiu

discoteca.

Câştigătorii

şi Dan Tudor/Vasile Toma

popa),

Costineşti în 1994 şi 1995, care tocmai

declai'aseră, cu modestie, că nu pre

"Discutând şi cu ceilalţi participanti,

tatori, care au dovedit că nu au venit

între 3,60 şi 8,40, iar criteriile luate în

Mălăele

şi

Grupul

"Vouă"

-

un

obi nuit al litoralului.

miile îi interesează. Cei eloi din urmă

Obişnuită - chiar şi de puţină vreme

sunt exemplul care ne arată că, ele

-

fapt,

româneşti, dau punctaj maxim ele

doar

"cât timp ţine festivalul

cu

"orientalismul"

întârzierilor

înainte de gală, am înteles că fiecare

totul se învâtte în jurul lui, sau cel

ganţei şi diplomatiei cu care Cornel

va

gânduri"

puţin aşa ţi se pare" (Dan Tudor).

Todea, directorul Galei (persoanele

motive

veni

cu propriile

lui

_în

Totuşi. spectacolul lor are deja pro

impottante sunt menţionate

diferite, actorii au considerat că se

p\.meri

tradiţional la urmă), a impus acestui

(Delia

Pătrăşcanu).

Din

pentru

festivalurile

de

la

mod

descurcă mai hine singuri: "Am lucrat

Timişoara şi Galati.

fe•tival rigoarea orelor fixe. Premiile

cinci ani la Teatrul Dramatic Galati,

Atelierele au fost cele mai vitregite

îşi

apoi încă patru în facultate. O umbră

elin Gală. Desfăşurându-se la orele

gramele

de experienţă pentru un monolog

zece ale dimineţii, au coincis în mod

curenţi şi subiecte de discuţii se află,

atât ele mic am" (Remus Cernat). Au

fatal cu orele ele plajă, de somn sau

publicul - după cum s-a şi văzut -

găsesc
se

singure
pot

utilitatea,

pro

îmbunătăţi,

con

fost, însă, situatii t.'ând seleqionelii s-au

cu

acelor

vine, dar asemenea obicei bun mai

întrebat unele le-au fost minţile. De

concurenţi care se prezentau în seara

rar se dobândeşte şi puţini îl adoptă.

·'adunatul"

(gândurilor)

exemplu, nu a deranjat neapărat fap

respectivă. Aşadar, atât Dorina Crişan

De aceea, ca să îi (le) dau curaj, cu el

tul că Pampon vorbea moldoveneşte

Rusu cât �i Păstorel lone�cu au tre

şi închei.

sau că era îmbrăcat în zdrenţe, ci evi

buit

să- i

tină

worbhop-urile

ele

denta nepricepere a actorului de a se

sunet

conduce de unul singur fără a îngroşa

scăpa tentatiilor ori datoriilor mai sus

abuziv anumite aluzii din constructia

i, respectiv, mişcare cu cine

amintite. Consecinţa negativă ( !?) a

- discutabilă şi ea - a personajului.

fost

"Am adaptat la teatrul popular, ele

Ionescu de a-şi

stradă" (Remus Cernat).

realiza

scopul

În afară ele câţiva entuziaşti, majori

p

p

tatea pretendenţilor la diplome (în

( m i ş c a r e a

valoare de lO

i 20 de milioane) nu

r

imposibilitatea

o

u

s

acompaniată

cred în capacitare·a acestora de a-i

de

lansa, ci în importanţa întâlnirii cu

Glenn Miller s-a

muzica

lui

breasla şi a "împreună-compătimirii''.

oprit, din lipsă

"Gala este o oportunitate pentru noi

de timp, la sta

de a ne cunoaşte. Nu sunt chiar atât

diul de mişcare

ele

le

ritmată ele nu

câştigăm, cât mai ales să simţi pulsul

mărătoarea

generaţiei. Singur nu poti să răzheşti"

prof esor u l u i),

impottante

notele

pe

care

(Dan Tudor).

iar cea pozitivă,

Din păcate, numărul interesaţilor a

show-ul

fost destul de reduş pentru a crea o

cal realizat cu o

fierbere alchimică. Pe de altă parte,

seleqie

atmosfera de examen de admitere a

ală

a

muzi
natur
partici

înmulţit - după spuse din interiorul

panţilor.

fenomenului - lipsa de comunicare,

pre public nu

suspiciunea, tăcerile. Să sperăm că

se poate vorbi,

vor

dispărea

o

dată

cu

apariţia

secţiunii "off", propusă pentru anul

pentru

Des

că

a

oscilat între pa

viitor.

tru

Pentru a face posibilă clepartajarea,

monstraţie)

juriul a hotărît să efectueze o nouă

proximativ

preselecţie chiar în cadrul concursu

şi

Oa

de

zece persoane.

a

lui: din treisprezece candidaţi indivi

La capitolul Re

duali au fost nominalizaţi şase, iar la

citaluri voi vor

grup, din patru - doi.

bi despre spec-

�

orele variază

lui

10
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Pă:;torel

M i rona Hărăbor

m
1

mpresia generală este mai bună decât
cea lăsată de fiecare dintre compo
nentele care alcătuiesc cea mai
c ntă
stagiune
a
Naţionalului
u ureştean. Larga majoritate cu care
nt n1 I-au declarat ca fiind cel mai bun
1tru (vezi "Scena" nr. 4) are câteva
llcaţii concrete şi relativ uşor de clasi
tt

m1erelor. Noua echipă directorială
ar Colceag a preluat şantierul exis
lt, asigurând finalizarea lucrărilor înce
P Jlt" de către vechea echipă, introducând
tact şi cu măsură propriile proiecte.
Pr matic şi coerent, s-au obţinut pai
zece premiere, ceea ce i-a ţinut
1paţi cu treabă pe mulţi dintre cei care
r fi vrut să discute în contradictoriu
.pre ce a fost şi ce o să fie.
n al doilea rând, ar trebui vorbit despre
tl·tate. Atât ambiţiile, cât şi realizările
cstor spectacole sunt extrem de
r .pândite pe o imaginară scală a valo
or De la exerciţiul-recital (Omul
orchestră, Toujours l'amour) la mari
s�şurări spectaculare (Ni!Juca, Azilul
de noapte). repertoriul s-a întemeiat în
ICCial pe piesa bună sau "bine făcută", în
11uni regizorale discrete şi cu actori buni
Cabotinul. Regina Mamll., Dragă minci
nosule, Strigoii, Cotletele, Ci!Jătorii cu
mătuşa mea), ceea ce a asigurat o relaţie
orectă cu publicul. Acesta este capitalul
u care teatrul îşi poate permite
rnvest1ţiile cu risc: incursiunile în dra
maturgia antică (Bacantele, Filoctet) şi în
tentoriul atât de accidentat al piesei conr

C

at

temporane româneşti (Nimic despre
Hamlet).
Un loc aparte în acest joc. în care a fost
evident felul cum generalii au încercat să
susţină străpungerile avangardei prin
mobilitatea intendenţei, a fost ocupat de
colaborarea cu SMART, concretizată în
spectacolul Richard al 11-lea.
A fost, fără îndoială, un merit
al noii conduceri acela de a fi
reuşit să impună flexibilitatea
necesară adaptării la experi
ment, fără conflicte majore,
într-o instituţie care. nu doar
teoretic, reprezintă conser
vatorismul. Mă refer la
experimentul administrativ,
şocant prin perspectivele
atât de ademenitoare oferite
unora
atât
de
şi
înfricoşătoare pentru alţii.
Într-o gară în care circulă
trenuri rapide, accelerate,
personale, dar şi curse locale,
a poposit un OZN. Este
meritul "turnului de control"
de a-i fi asigurat condiţii tehnice de ateri
zare, dar şi atmosfera prietenoasă care i-a
detenminat pe extratereştri să intre în
contact cu băştinaşii. S-a dovedit că şi ei
sunt tot băştinaşi, doar că folosesc mai
bine efectele gravitaţiei. Este, probabil, o
diferenţă care se înţelege uşor, dar se
acceptă greu. Din punct de vedere gene
ral, este de apreciat faptul că mersul
celorlalte trenuri nu a fost dereglat de
această împrejurare încă excepţională.
Cum observam şi la început, calitatea

Paradoxalul
arile succese internaţionale ale
teatrului românesc după 1 989,
consemnate ca atare în presa
străină, sunt un fapt cert. Creşterea pres
tigiului şi a box-oftice-ului regizorilor

M

români care lucrează (şi) în străinătate e,
iarăşi, indubitabilă. 1 n ţară, în ciuda
greutăţilor şi anevoinţelor de tot soiul,
reţeaua festivalieră s-a extins şi consoli
dat, bucurându-se în genere de o entuzi-

spectacolelor a fost diferită, dar niciodată
sub acea limită care scurtcircuitează dia
logul dintre scenă şi sală.
Au colaborat cu cei doi regizori din con
ducerea Naţionalului artişti din toate
generaţiile şi de toate categoriile (de ta
lent), dovedindu-se astfel că nu numai la
cârciumă şi la cimitir este loc pentru toată
lumea.
Dacă ar fi să spun într-un singur cuvânt de
ce am găsit (împreună cu alţii) că Naţio
nalul bucureştean a fost cel mai bun
teatru din stagiunea trecută, acela ar fi
ec/ectism. Ceea ce în alte condiţii ar putea
fi un reproş, a fost în acest caz o calitate,

emergenţa succeselor şi înlăturarea fără
traume vizibile a alcătuirilor născute
moarte. 1 n teatru. cred că este de prefe
rat eclectismul luminat şi vital intransi
genţelor şi certitudinilor impuse de exa
menul medico-legal.
Dar generozitatea şi flexibilitatea trebuie
să-şi găsească şi ele un stil propriu. 1 n
absenţa lui, calităţile de azi devin penmi
sivitatea şi deruta entropiei.
Magdalena Boiangiu

astă participare a publicului local. precum
şi de interesul oamenilor de teatru de la
noi şi din străinătate. Nu ducem lipsă de
manageri destoinici, capabili să orga
nizeze festivaluri internaţionale de teatru
realmente prestigioase. cel de la Sibiu, la
a cărui ediţie din acest an au participat 54
de ţări, bătând toate "recordurile" ori
zontului nostru de aşteptare. Dramatur
gia românească - atâta câtă e ! s-a jucat
şi se joacă, uneori chiar mai mult decât
este cazul, pentru a nu mai aminti faptul
că s-a tipărit şi se tipăreşte, uneori în
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tomuri surprinziitoare deopotrivii prin
grosimea şi prin "subţirimea" lor. Sigur că
situaţia e diferită de la un autor la altul şi
de la un teatru la altul, dar e diferită şi de
imaginea pe care ar putea-o acredita
corul prelungitelor nemulţumiri - mai
mult sau mai puţin justificate - ale dra
maturgilor. 1 n fine, s-ar putea spune că şi
critica teatralii, dincolo de dezbinările ei,
continuă să-şi facă datoria cu promptitu
dine şi exigenţă, apariţia unor tinere şi
foarte active condeie neputând fi decât
salutată.
Ce nu merge, totuşi, dacă totul e atât de
bine ? Că doar n-om fi noi atât de cusurgii
încât să căutăm noduri în papură chiar şi

TeatrulÎntr-o
.

"1

cultură
�

ntr-o comunicare ţinută cu ocazia
colocviului "Cultura română în lume"
(Braşov, 1 998), Matei Călinescu
spunea: "Culturile mici din ţările sărace
pot avea tendinţa sii se închidă, să devină
naţionaliste, provinciale, finalmente artifi
ciale - pentru că nimic nu este mai artifi
cial decât naţionalismul cultural. Pe de altă
parte, există şi tendinţe spre deschidere,
uneori simultane cu tendinţele spre
închidere, tendinţe spre sincronizare, spre
dialog cultural cu Occidentul, cu culturile
majore ale Occidentului. Idealul, într-o
cultură mare sau într-o cultură mică, este,
desigur, ca acestea să răspundă cu
mijloace proprii, originale tuturor marilor

�

12

acestui moment, dupii cum am văzut, de
extraordinară afirmare a valorii teatrului
românesc în întreaga lume...!
În primul rând, nu merge reforma eco
nomică şi, prin urmare, nu sunt bani. Iar
dacă nu sunt bani, se instalează, firesc, o
deprimantă stare de spirit, consideraţia
datorată artistului - care are şi expresia ei
pecuniară - ajungând la un nivel
deplorabil. Ciici se cuvine a avea în
vedere nu doar "vârfurile" care "se des
curcă" (deşi nici acestea la un nivel sa
tisfăcător !) sau puţinii actori cu diverse
contracte la televiziunile particulare, ci
breasla ca atare, hălăduind în majoritatea
ei în provincie, aproape fără speranţă, în

întrebări pe care şi le pune umanitatea
într-un moment istoric dat Să dea aceste
răspunsuri într-un mod adecvat, având la
dispoziţie instrumentele necesare. Ideea
lui Vianu era că, în perioada interbelică,
România ajunsese o cultură majoră sau
pe pragul de a deveni o cultură majoră.
Evident, traumatismul comunist a distrus
acest început al «majoratului» cultural
românesc. Ne aflăm acum într-o situaţie
în care, într-un fel, trebuie să reîncepem şi
să încercăm să reconstruim ceea ce s-a
dărâmat şi a fost devastat timp de
aproape 50 de ani".
1 ntr-o ţară care încă pedepseşte penal pe
cel ce e altfel sau pe cel ce insultă
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ciuda tuturor festivalurilor la care par
ticipă sau pe care le organizeazii. O
breaslă debusolată, speriată de eventuali
tatea reformei în teatru, care ar duce la
"disponibilizarea" multor actori ŞI chiar la
dispariţia unor teatre. Pânii una-alta,
reforma în cultură, luând-o îna1ntea celei
din economie, a dus la (temporara ?) în
cetare a editării revistei "Teatrul azi",
ceea ce nu pare să deranJeze pe n1meni
dintre cei care au decis sch1m barea
regimului de apariţie al rev1stelor de cul
tură şi drastica reducere a subvenţii lor
destinate acestora. Să recunoaştem că un
asemenea semnal nu e prea încuraJator
pentru nimeni. Parafrazându-1 pe marele
nostru înaintaş, breasla ar vrea o schim
bare, care să nu modl(ice însă n1m1c din
ceea ce, de bine-de rău, îi as1gură
supravieţuirea, fie şi la lim1ta n1velului de
subzistenţă. Pe de altă parte, a ştie că
menţinerea unui teatru de repertonu nu e
posibilă fără existenţa unor colective
mari, stabile, în care-şi au utilitatea lor şi
actorii "de vârstă", şi cei mai puţin solici
taţi la un moment dat, din van1 mot1ve. În
faţa dramaticei alternative "a măn ciolan
ul sau a micşora haita", ca sii folosesc altă
expresie celebră, breasla stă niiucită, căci,
pe de o parte, simte că aşa ca până acum
nu se mai poate, iar pe de alta n-ar vrea
să-şi micşoreze totuşi rândurile, chiar
dacă e evident că "ciolanul" n-are de
u.nde să se mărească! lată tot atâtea
motive pentru ca noua stagiune, '98 '99,
să debuteze - cel puţin ca stare de spirit
- sub semnul acestui paradoxal stagnan
do, care nu prevesteşte nimic bun.
Victor Parhon

Autoritatea, teatrul poate ajuta societatea
să înveţe a-şi discuta deschis problemele.
Dar acest lucru cere curaj din partea ..
celor ce fac teatru. Căo pe lângă nscul
estetic pe care şi-1 asumă cu fiecare
montare, alegând o p1esă ce şochează
mentalitatea publică la un moment dat,
aceştia se expun şi unor atacun ideolo
gice, pe care de cele mai multe on nu au
energia să le combată. Pentru a d1aloga cu
culturile majore ale Owdentulu1 trebuie
să ieşim din lene sp1ntuală ŞI pudlbon
derie, să-I abandonăm pe "Cc-1 Intere
sează pe români această probl m:l ?" şi să
înfruntăm toate provocănlc uman1tăţi1 d1n
momentul istonc în care n
dat să
trăim. Căci teatrele sunt, p.:ln:llil urmă, un
loc de reflecţie şi de analiză relaţiilor
individului cu sooetatea cont m porană.
Theodor Cristian Popescu

Si
�

dumneata ai
dre tate, 1ub1te

cit.
Al

n mediile teatrale, discuţia despre
reformă ţine afişul de câţiva ani. Cu
fireştile, ciclicele învolburări şi ostoiri
ale pasiunilor. Singurul punct în care se
întâlnesc
diversele
poziţii
este
nemulţumirea profundă faţă de prezent,
de situaţia actuală. Şi asta pentru că "totul
a rămas neschimbat" - susţin unii, "nimic
nu mai e cum a fost" - afirmă ceilalţi.
Culmea este că, după părerea mea, au
dreptate şi unii, şi ceilalţi. Să ne desluşim.
Totul a rămas neschimbat ? Poate nu
chiar totul-totul, dar principalele ele
mente de construcţie, ca să spunem ast
fel, nu au suferit modificări. Aproape
toate teatrele sunt subvenţionate,
aproape toţi actorii au "renumeraţie
mică, după buget", dar au. Chiar
instituţiile teatrale înfiinţate după '90 Theatrum Mundi, Teatrul "Masca" - au
cam aceleaşi principii de funcţionare.
Posibilităţile de acţiune ale directorului ale managerului, ca să vorbim pe limba
cea nouă - sunt foarte restrânse, el
evoluează pe gheaţa când mai fragilă,
când mai fermă a vieţii teatrale după un
program (financiar, contabil. administra
tiv) de figuri impuse, cu foarte puţine
evadări în spaţiul figurilor libere. Chiar
dacă, din punct de vedere artistic,
situaţiile diferă substanţial, chiar dacă
sarcinile specifice sunt altele la Turda şi la

Naţionalul din Bucureşti, la Naţionalul din
Craiova şi la Petroşani, teatrele
funcţionează după aceleaşi principii. Bune
pentru toţi, în general, adică pentru
nimeni în special. Iniţiativă se cere, se
reclamă individualizarea instituţiilor ca
program estetic şi managerial, dar, sincer
vorbind, posibilităţile concrete de punere
în practică a ideilor deosebite, originale
sunt limitate. Sigur că sunt teatre care
merg mai bine decât altele, dar merg
toate, inevitabil, pe acelaşi drum.
Nimic nu mai e cum a fost ? Poate că ar
fi mai corect spus: nu mai sunt lucrurile
chiar cum au fost. Pentru că de fapt nu
mai sunt, chiar dacă de drept încă nu s-au
operat schimbări. Metoda este aceea
tradiţional românească a "portiţei". Una
dintre portiţe este colaborarea externă
realizată prin posibilitatea legală a cumu
lului. Chiar dacă e permis de lege, con
tractul negociat cu o vedetă tare nu e
angajata teatrului sau cu un regizor "free
lance" este doar o posibilitate teoretică
atâta vreme cât suma alocată, în bugetul
instituţiei, colaborărilor externe este
infimă. Dacă se consideră totuşi necesară
participarea lor - a actorului, a regizorului
- la realizarea unui anume spectacol,
"portiţa" o oferă angajarea pe o perioadă
determinată. Din colaborator extern,
acesta devine salariatul instituţiei, cu o
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sarcină precisă - un anume rol, o anume
montare -, stabilită la buna înţelegere a
părţilor. Ceea ce înseamnă că avem de-a
face cu altă Mărie sub aceeaşi pălărie. Aşa
e la noi: schimbăm mai lesne Măriile
decât pălăriile. Şi mai ex istă o schimbare
cu efecte clare asupra gospodăririi
teatrelor. Tot ce nu ne permite legea să
cheltuim, deşi este necesar, trecem la
sponsori. Ei trăiesc, se vede treaba, într-o
altă Românie ! Problema complicată este
găsirea sponsorului, operaţiune nu tocmai
lesnicioasă atâta vreme cât legea care
reglementează această activitate esenţială
pentru desfăşurarea vieţii artistice (şi nu
numai artistice, dar noi vorbim de ce ne
doare) oferă mai curând avantaje de
stimă, de prestigiu, de mediatizare.
Avantajele, prozaice poate, legate de
condiţii favorabile de impozitare a socie
tăţii în cauză, nu ex istă de fapt, aşa încât
pârghia sponsorizării funcţionează când şi
când, nu pentru oricine, nu pentru orice.
Dar, e drept, mai şi funcţionează. Dacă
ambele părţi au dreptate, veţi spune,
înseamnă că în prezent coex istă la noi
două sisteme. Şi dumneata ai dreptate,
iubite cititorule.
Cred că este bine, cred că este prielnic
pentru teatre să coex iste nu două, ci
douăzeci şi două de formule. Importantă
- ca să evităm cuvântul "vitală", prea
patetic - mi se pare însă conceperea unui
sistem coerent în care să încapă, să fie
prevăzute, să fie sprijinite toate aceste
formule. Care deocamdată există practic,
nu şi teoretic. Iar ca orice lucru întreprins
haiduceşte, nu este scutit de poticniri, silit
prea adeseori să recurgă la portiţe, în loc
să circule pe poarta cea mare.
Cristina Dumitrescu

Festi

ialogul ce urmează nu este pe
de-a-ntregul născocit: frânturi din
el vor fi trecut măcar prin
mintea, dacă nu şi pe buzele uneia sau
alteia dintre persoanele care au asistat la
deschiderea ediţiei a XIV-a a Festivalului ...
- Ce ploaie păcătoasă ! Sala Mare a
Palatului are o mulţime de uşi; de ce nu
le-or fi deschis pe toate, să putem intra
mai repede, nu să stăm la coadă,
scoţându-ne reciproc ochii cu umbrelele?
- Probabil că din raţiuni de securitate n-au
deschis decât două uşi: asistă la concertul
inaugural şi preşedintele Emil Constanti
nescu, sub al cărui înalt patronaj se
desfăşoară festivalul. Zi mersi că - uite n-a trebuit să trecem şi prin dispozitivul
antitero, ca la ediţia trecută, la Palatul
Parlamentului ... Şi că n-am fost nevoiţi ca atunci - să mergem pe jos până acolo,
kilometri întregi, prin arşiţă !
- Mă întreb cui datorăm alegerea Sălii
Palatului: Lordului Yehudi Menuhin,
preşedintele de onoare al Festivalului - în
nici un caz; directorului artistic, dirijorul
Lawrence Foster - puţin probabil; mai
degrabă producătorului principal, care
este Ministerul Culturii, şi coproducători
lor - Societăţile Române de Radiodifuzi
une şi Televiziune: sau poate chiar
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manifestărilor... Dar de ce nu se
găsesc programe de sală ?
- Uite, ia-1 pe-al meu: l-am
primit la ultima conferinţă de
presă.
- Ce-i asta ? Au schimbat sigla
tradiţională a Festivalului cu ...
"Violoncel", ulei pe pânză de
Alexandru Ţipoia... Mai bine
schimbau formatul programului,
ca să poată încăpea cât de cât
într-o poşetă sau într-o borsetă!
Şi unde-i fotografia lui Enescu?
Văd că nici pe fundalul scenei
n-au mai pus decât semnătura
lui... Iar în programul de sală
sunt la loc de cinste pozele
preşedintelui României şi mi
nistrului Culturii, dar o imagine
a lui Enescu nu-i nicăieri! Ce
naiba, până şi pe vremea dicta
turii, când singurul portret· admis în
locurile publice era cel al lui Ceauşescu,
de chipul lui Enescu de pe frontispiciul
Festivalului n-a îndrăznit nimeni să se
atingă !
- Lasă; am auzit de la cei de la TVR că la
Ateneu au aşezat ei, în Rotondă, un
panou care cuprinde şi imaginea lui
Enescu - aceea din clipul lor publicitar. Ai
afiat - nu-i aşa ? - că postul naţional va
mai
transmite
concertele
toate
Festivalului, de multe ori în direct, ba une
ori chiar şi pe programul 1 ...
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: - Bravo lui ! Dar uite ce scrie în program
preşedintele
Constantinescu:
că
"Festivalul Enescu - una dintre inimile cul
turii universale - continuă să bată o dată
la doi ani". Să nu fi observat oare că, cel
puţin până acum, "a bătut" o dată la trei
ani ?! Ori ... nu cumva s-a schimbat peri
odicitatea Festivalului şi n-am afiat eu?
- Nu, nu. Auzi: ministrul Culturii tocmai
spune că am fost admişi, în fine, în
Federaţia Festivalurilor Internaţionale; din
pricina faptului că festivalul nostru are loc
din trei în trei ani, respectivul organism
internaţional a fost obligat să-şi schimbe
statutul !... Foarte elegant gestul dlui
Caramitru de a-i omagia în discursul său
introductiv pe dirijorul Mihai Brediceanu,
căruia i se datorează extraordinara ediţie
trecută, şi pe baritonul David Ohanesian,
marele interpret român al lui Oedipe ...
- Aoleu ! M inistrul Culturii ne invită să
ascultăm acum împreună o operă ... care
nu există: "Oedip Rex" !
- Ei, şi tu ! A combinat în minte - proba
bil, din cauza emoţiei - titlurile celor două
capodopere muzicale ale veacului nostru
inspirate de tragedia lui Sofocle: Oedipe
de Enescu şi Oedipus Rex de Stravinski.
Nu-i aşa că ideea de a le reuni în acest
festival este minunată ?
- Ba da ... Dar, dacă oratoriul lui Stravinski
îşi are locul pe acest podium, cred în
schimb că pentru opera lui Enescu era
obligatorie prezentarea sub formă de
spectacol. Să nu-mi spui că nu s-ar fi

putut invita în acest scop Opera din
Berlin sau Opera din Viena, care au mon
tat recent opus-ul enescian; se puteau
economisi pentru asta ceva bani ,
renunţându-se l a unele dintre orchestrele
chemate la Bucureşti. Nici măcar n-ar fi
fost un prea mare sacrificiu, căci - cu
foarte mici excepţii - nici ele şi nici diri
jorii lor nu sunt chiar din prima linie va
lorică mondială. Şi apoi, se mai aerisea
niţel programul manifestărilor, care este
1nfemal ! Cine poate merge dimineaţa
(între orele 1 O şi 1 5 !) la Simpozionul de
muzicologie al Uniunii Compozitorilor
sau la Seminarul de management artistic
al lAMA, la ora 1 7 la un concert cameral,
la ora 1 9,30 la unul simfonie, iar la ora 22
la acel (nu neg: inspirat şi îmbietor) "Bach
by Midnight" ?
Ei, dar asta nu se întâmplă decât vinerea
şi sâmbăta. 1 n rest, sunt - în general doar două concerte pe zi.
Zău ? Dar - în particular - există zile
când lucrurile stau şi mai rău: două mani
festări au loc concomitent, aşa că voi fi
nevoit să optez, pierzând oricum ceva ce
mi-aş fi dorit enorm să ascult !
Nu te mai necăji ... Ascultă ce minunat
sună Orchestra Naţionalli a Franţei, ce

Corul Filarmonicii bucureştene şi Corul
de Copii Radio...
- Doamne-Dumnezeule ! Dar ce-i cu
ororile alea de "odăjdii" vag japoneze pe
care le-au atâmat de gât bieţilor copii ?!
- E noul lor costum de scenă... Ascultă
mai bine ce glasuri de calitate au soliştii
străini şi ce expresiv îşi cântă rolurile ... Nu
te simţi mândru că alături de ei stau, cu
nimic mai prejos, doi cântăreţi români din
ţară, Ecaterina Ţuţu şi Vlad1mir Deveselu,
şi alţi doi din străinătate, George
Crăsnaru şi Marcel Roşea ?
- Sigur că mă bucur ! Ba, chiar, Marcel
Roşea mi se pare formidabil. N-aş putea
spune însă că mă încântă Monte
Pederson: glasul lui e foarte frumos, dar
interpretării sale îi lipseşte forţa dramatică
cerută de copleşitorul rol al lui Oedipe ...
Vai de mine, ce-i asta?!? Sper că n-a tras
cineva cu pistolul !
- Stai liniştit a explodat doar un bec. Ştii
că se mai întâmplă ...
- Nu se poate !. .. Acum a căzut şi Creon
de pe scaun. Sau, mai bine zis, a căzut cu
scaun cu tot... Nici nu-i de mirare, de altfel: de ce oare cântăreţii trebuie să se
vânture de colo-colo tot timpul, mutându-se de pe un scaun pe altul ? Văd că
microfoane care să le capteze vocile sunt
peste tot...
- Da, dar se pare că, dacă stau mai

.
:

,
:
:

departe de dirijor, acesta nu-i aude.
- Cum, nu-i aude ? Păi nu s-au cheltuit o
groază de bani ca să se îmbunătăţească
acustica Sălii Palatului ? Uite, scena a fost
îngustată într-atât încât artiştii stau de-a
dreptul înghesuiţi... Oricum, vroiam să-ţi
spun încă de la primele acorduri că acus
tica mi se pare aici mult mai proastă decât
aceea (atât de criticată) de la Palatul
Parlamentului. Măcar acolo sunetul nu
era atât de plat şi de înfundat. Acolo
n-aveam impresia - ca aici - că interpreţii
fac "play-back", pe o muzică ce vine
"mono", dintr-un singur difuzor uriaş,
plasat undeva, mult îndărătul lor. Şi nu-mi
vibra în plămâni difuzorul ăsta, încorporat
în spătarul fotoliului, împiedicându-mă să
stau comod, rezemat 1

- Nu mai fi şi tu atât de pretenţios.
Gândeşte-te ce . şansă uriaşă avem să-i
ascultăm cântând - "pe viu" - pe Katia
Boris şi pe Desmond Bryne, pe Peter
Edelman şi pe Philippe Fourcade, pe Jean
Philippe Courtis, pe Donald Litaker şi pe
jeniffer Ringo, dar mai ales pe Karan
Armstrong - soţia regizorului Gotz
Friedrich, cel care a montat spectacolele
cu Oedipe despre care vorbeai.
: - .. .Spectacole după care, orice-ai spune,
eu tot mai tânjesc...
Luminiţa Vartolomei

rec l g. în

�enume

umele omului e uneon ma1 semnificativ decât ne
place să credem. El poate să-i marcheze mai ales canera. Un ch1rurg cu numele Coasă sau Casapu nu va
strânge coadă la uşă. Nici un stomatolog care s-ar chema
Ciocan. Şi pe bună dreptate. Ar fi ca şi cum pe un preot I-ar
chema Drăcea sau pe un avocat. Bulău.
În domeniile care presupun "afiş", precum şi deasă repetare în
public, numele precumpăneşte asupra altor calităţi. Politicieni
ca Văcăroiu, Văcaru, Bivolaru sunt posibili doar într-o ţară emi
namente agro-zootehnică, iar Ciorbea a putut da iluzii celor
flămânzi. În artă, însă, ei ar fi căzut mai repede de la putere.
Căci numele implică o ancestrală poreclă şi un actor ce s-ar
numi Găluşcă ar fi descendentul a multe generaţii de strămoşi
lipsiţi de dicţiune.
Ascuţite sunt lucrurile în fotbal, unde renumele e totul.
Brazilienii îşi iau supran�:�me sonore care îi stimulează pe spectatari, comentatori şi chiar pe ei înşişi. Rana/do, Romario, R!Valdo

N

nu pot fi decât os de camp1om Pe când alde Căpuşă, Predatu
(!!), Râşmţă, 0/ogeanu sunt "predaţi" veşnic retrogradării.
Dar să ven1m la "Scena" noastră. Pe Broadway nu te poate
chema john Blab/a sau Mary Fuckenshit. La noi se poate. Însă e
păcat, parol. Pentru că porecla se schimbă iute în renume. Nu
e de conceput un afiş cu C10fan, Covrig, Butuc, Busuioc. În teatru,
când cineva are numele Popescu, mai are o şansă: un prenume
cu care să-I combine camil-petrescian. Când se cheamă însă
Boston sau Minciună nu mai urmează nimic. Cum să fii regizor
şi să pleci la drum cu cineva pe care-I cheamă Belea ? Oricât
de elocvent ai fi, când te numeşti Chitic, ceva parcă te trage
îndărăt. Şi când te gândeşti la fotbalul brazilian sau la
Hollywood ... Ce pseudonime superbe se pot găsi !
Numele e o părticică din destin. Dar ambele pot fi schimbate
la nevoie. Un 0/ivier îl va juca pe Hamlet, Vătrai sau Căcărează
- niciodată.
Horia Gârbea
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La Teatru l ' Ovi d i u '
l u n g ă va ră
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C

ând

toate

din

teatrele

tară erau în vacanţă, la
Constanta atmosfera

din

rnai ceva ca aerul

teatru fierbea,

sau asfaltul la de-acum celebra
cotă a celor

însemnat un bun prilej de afir

Andriescu , vom oferi în pre

n1are a trupei con
stănţene,

din

mieră absolută un

rân

strălucit ,dialog pe

dUlile căreia i-an1 re

aceeaşi scenă"

marcat şi

aplaudat

o

pe

Enache,

actriţă,

Iulian

întt·e
mare

foarte

Tamara

Vasile Cojocaru , Lică

Buciuceanu,

concurs a noului director, cu

Gherghilescu,

debutantă în teatru,

noscutul actor de teatru şi film

Manolache şi Eugen

dar nu şi în spaţiul

Virgil Andtiescu,

Mazilu. Dar, pentru

succesului de public,

că

vorbit de sur

Monica

trebuie

care vor ţine capul

sius.

c

40 de grade Cel

f i e r-b i n t e

O dată cu venirea prin

noaşte

febra

instituţia cu

schimbărilor.

O

ptimă surpriză plăcută ofetită
constănţenilor

-

dar nu numai

an1

priză,

Liviu

spus

de

că aceasta s-a datorat

şi

o

Anghel,
al

afiş

specta

mai ales prezenţei admirabilului

colului

la ora când acesta era sufocat

actor Horaţiu Mălăele în fruntea

dom'le după Vasili Şukşin, în

de "tradiţionalele" şuşanele şi

disttibuţiei, timp de

20 de re

adaptarea şi regia lui George

de

prezentaţii,

lor, ci şi publicului de pe litoral,

acei

regi

neîncoronaţi

ai

în

rolul

"reluat"

A înnebunit hunea,

Bănică. "

kitsch-ului cu pretenţie de inter

apoi, cu notabil aplomb, de ac

Actuala

preţi comici - a fost spectacolul

torul constănţean Lică Gherghi

constănţene

cu Unde-i revolverul? de Gor

lescu. Serile de teatrU cu Mălăe

revigoreze tradiţia (ce-i drept,

conducere
este

a

trupei

hotărîtă

să

gey Gabor, în regia lui Mircea

le, însă, au umplut şi sala, şi su

destul de firavă) a spectacolelor

Cornişteanu. Abordat în cheie

fletul celor prezenţi de o conta

de teatru antic. Ptimul pas pe

comică, apăsat comică , proba

gioasă bucurie, încălzindu-i pe . acest drum îl va constitui un

bil şi cu gândul la cetinţele . . .

cei ''îngheţaţi" în faţa preţurilor

divertismentului

de pe litoral şi răcotindu-i pe

estival,

textul

(pus în scenă de acelaşi regizor

cei arşi de soare până la

mai întâi la Teatrul "Nottara") a

vie. Nici nu s-au stins bine

rană
eco

•

·

spectacol cu Ovidiu Iuliu Mol
dovan în prim-plan, urmând ca
în anul

2000, deci peste două
se des

stagiL111i, la Constanţa să

urile acestui succes, că acelaşi

faşoare primul Festival interna

Horaţiu

ţional de teatl"LI antic, inaugurat

Mălăele,

de

această
a

cu un spectacol al constănţeni

spectacolul

lor, în regia lui Silviu Purcăt·ete.

Hotel de Ray Cooney, cu Dan

Parte integrantă a instituţiei, cel

dată în calitate de regizor,
început

lucrul

la

Condurache în rolul principal.

puţin prin organizarea ei admi

De la Virgil Andriescu, noul di

nistrativ-fmanciară,

rector al teatrului, şi de la apre

păpuşi, aflat cândva în fnmtea

ciata actriţă Tieana Ploscaru, nu

Teatrul

de

acestei zone artistice care n-a

mită în fi.mcţia de director artis

dus niciodată lipsă de public,

tic, aflăm

trăieşte şi el un moment al în

că acestor piese le

vor urma texte de cert interes

noirilor. Ptin concurs, a fost ales

din dramaturgia

în fruntea colectivului actorul

naţională

şi

universală, întrupate scenic prin

Iulian Enache, director-adjunct

apot1:Ul unor prestigioşi regizori

al Teatrului "Ovidiu",

şi actori, ca Mihai Măniuţiu,

ceste zile petfectează progra

Alexandru
Dabija,

Datie,

Alexandru

Tudor Mărăscu,

Gelu

care

în a

mul de colaborări menite a re
da teatrului strălucirea de odini

Colceag, Grigore Gonţa, Adrian

oară. Un prim invitat, după spu

Pintea ş.a. O piesă de care gaz

sele gazdelor,

dele îşi leagă

mari speranţe este

Tragedia unei tinereţi

de

Iany Thomson, ce va fi pusă în

va

fi

regizorul

Cristian Pepino, de la Teamll
"Ţănclărică" din Bucureşti. "Şi în
cazul

păpuşilor,

spune

Virgil

scenă de Constantin Dicu, de la

Andtiescu, vretn să refacem te

Televiziunea

renul pierdut, tnotiv pentru ca

Română.

"Fideli

gustului nosttu pentru sutptize
plăcute,

care

să

blicul în sal ă ,
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readucă

pu

spune Virgil

re,

hiar de anul viitor, între 25
2 iunie, vom relua Festi

ma i şi

valul naţional de păpuşi şi

ma-

lionete

de

la

vede, lucrurile tind să

aţie cu vechi şi bogate tradiţii pe

anunţ! bogată nu numai în

aflăm, peste o bună bucată de

al

proiecte, ci şi în fapte menite a

vreme, că Teatrul "Ovidiu" şi-a

con

marca ieşirea scenei constănţe

Constanta" .

In

cum

se

timp ce la Teatrul Liric şi la

intre în normalitate, iar toamna

"Fantasio", vara a însemnat un

se

surd

sau

orgoliilor,

violent

război

culminând cu

cursuri contestate ori repetate

ne

din anonimat. Totul este ca

meleagurile noastre) ori să nu

schimbat iar conducerea, prilej

de a

lansa noi proiecte, nu mai

desemnarea directom

acest reviriment plănuit să nu

puţin onorabile ori

lui, la Teatrul Dramatic, după

încremenească în proiect (situ-

loase.

pentru

spectacu

Ion Parhon

C â n d s e l a s ă peste � re

I n sera rea

um se distrează omul la mare în
luna august, după ce a muncit tot
anul ca să ajungă acolo? (Şi, după
câtă lume e "pe litoral", ai zice că întrea
ga naţie a muncit din greu până acum !)
Dimineaţa, dacă nu stă la "prăjit", se
plimbă pe plajă sau pe alei, într-o
îmbrăcăminte cât mai fistichie, cu caseto
fonul într-o mână şi cu "celularul" în
cealaltă, se aşază la coadă pentru un
cremvurst şi o bere care costă, de regulă,
o dată şi jumătate mai mult decât acasă,
dar asta-i regula jocului, când ai venit la
mare nu te uiţi la bani, te uiţi la tarabele
încărcate cu cele mai neverosimile
obiecte, de la pulovere şi cergi miţoase,
descinse direct din străvechiul Maramureş
al descălecătorilor, la brăţări şi diademe
fosforescente, care luminează în întuneric
precum colţii şi ghearele vampiri lor tute
lari (dacă străinii n-au venit la pâine, sare
şi doine strămoşeşti, poate or veni la
sânge, leşuri şi alte produse de gen mode
in Dracufafand). la pe urmă prânzul în
vreun restaurant igrasios ori, mai bine, în
curtea vreuneia dintre nenumăratele
"case" (Casa Vrânceană, Casa Bihoreană,
Casa Dobrogeană - parcă auzi dulcele
behăit al "Mioriţei") din satul de vacanţă
de lângă Mamaia, pentru că aici e şi
aproape de plajă, şi înconjurat de
fatidicele tarabe, şi chiar dacă te pătrunzi

C

straşnic de fumul grătarelor cu mititei şi
frigărui, nu-i nimic, e destul de ieftin şi
stai şi la aer curat, iar când ieşi de-acolo
poţi să-i cumperi copilului un kil de
piersici mari cât nucile de cocos şi la fel
de tari ori, mai bine, o cască de plastic
cu urechi stil Batman şi cu vârtelniţă
multicoloră în creştet. să aibă şi el o
amintire de la mare.
Până aici, toate bune, dar ce face omul
seara, după ce a tras un puişor de
somn şi şi-a oblojit cu spirt sau cu
loţiuni sofisticate fioroasele arsuri de pe
umeri şi de pe picioare ? Seara, când
încep ţânţarii şi programele de t;>ar...
Dacă stă mai slab cu finanţele, îşi duce
familia la cinematograful în aer liber, unde
rulează, ca acasă, filme americane cu
pumni şi happy-end, sau iarăşi în satul de
vacanţă, unde a poposit un Luna-Park cu
instalaţii surprinzător de variate şi de
vesel luminate, care izbutesc, una peste
alta, să sugereze atmosfera Prater-ului
vienez, mai ales dacă te uiţi în sus, la roţile
şi vagonetele sclipind de beculeţe, şi nu în
jos, la gunoaiele şi gropile prin care calci.
Tot aici te poţi fotografia, la un meşter
ambulant, alături de un pui de leu, nu din
coapsa Daciei şi-a Romei, ci a Africii; pare
împăiat, probabil că nu e însă decât drogat şi zace pe asfalt cu labele nefiresc de
mari adunate sub capul pluşat, lipsit deo
camdată de coamă, dacă va mai apuca
vreodată s-o aibă, în timp ce trecătorii îl
contemplă cu teamă, curiozitate, sim
patie, milă ... Sau doar cu indiferenţă.
Dacă omul "e în bani" şi are gusturi mai
subţiri, îi cară pe toţi la un bar cu program
artistic. (Ar mai exista, desigur, varianta şi elegantă, şi ieftină - a teatrului, că doar
sunt pe litoral două-trei incinte de-astea,
în afară de "Dramaticul" şi de "Fantasio"
de la Constanţa, dar, în cele două zile cât
m-am aflat în zonă, nu am văzut nici un
afiş de spectacol, cu excepţia acelora
anunţând "varietăţi" cu Horaţiu Mălăele,
Irina Loghin, Adrian Daminescu şi trupa

dinlfeP

de balet "Fluieraşul"
ublica
Moldova - sau ceva în genul acesta.)
Aici, societatea poate asista, de pildă, la
un spectacol intitulat Visul unei nopţi de
vară (barul "New Orient" din Mamaia),
unde, sub pana scenaristi că şi sub bagheta
regizorală a lui Aurel Storin, s-au adunat
cuplete, monologuri, momente muzicale,
secvenţe coregrafice şi actori, cântăreţi,
dansatori. N-am mai fost "la Revistă" de
un car de ani şi nu prea mai ştiu ce se
poartă în domeniu, dar calitatea
reprezentaţiei mi se pare, în ansamblu,
neaşteptat de bună. Decorul nu-i cine ştie
ce somptuos, dar luminile bine "dese
nate" şi un stroboscop inteligent folosit
fac minuni, mai ales că veşmintele corpu
lui de balet sunt frumoase, sclipitoare şi
sumare, iar corpul în chestiune e tânăr,
aspectuos şi destul de temeinic antrenat.
"Soliştii" - Daniela Gyorffy, Marina
Scupra, Adrian Enache - se descurcă
mulţumitor, chiar dacă orchestra din
spatele lor mai mult face "joc de scenă"
decât cântă, partitura instrumentală fiind
înregistrată. Comperajul e asigurat, într-o
combinaţie un pic derutantă de imagini
filmate şi prezenţă live, de Cristina
Stamate, care debitează şi un agreabil
cuplet. Surpriza serii o aduce un număr
de păpuşerie, executat cu brio de un
mânuitor foarte talentat, iar "piesele
grele" sunt jean Paler, al cărui haz e cu
adevărat irezistibil, în ciuda calităţii nu toc
mai ireproşabile a textului, şi, desigur,
tandemul Stela Popescu - Alexandru
Arşinel. Cei doi sunt profesionişti
desăvârşiţi, ştiu să "plaseze poanta", îşi
dau replica într-un ritm perfect, fără nici
un contratimp şi nici o ezitare; sunt, fără
îndoială, la fel de fermecători precum îi
ştim de mult. Aşa că nu pricep cum şi nici
de ce gândul mă poartă, o clipă, la puiul
de leu moţăind singuratic în mijlocul
zarvei din Luna-Park. Omul se poate dis
tra din plin la mare, în luna august.
Alice Georgescu
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Ad' Mriaan
Pi
ntea:
r i i a rt i şt i n U S U n t
ş vrea să vorbim despre Copiii
unui Dumnezeu mai mic. Cum vi
se pare că se tennină "povestea"
dintre cei doi protagonişti ? Eu am impresia că... nu prea bine !
La o primă lectură - a spectacolului şi a
textului - se pare că nu se tenmină bine,
dar nu cred că aceasta e soluţia definitivă.
Mai degrabă e genul de piesă care beneficiază de "clasicul" final deschis. E posibil
ca Sarah să facă efortul de a vorbi ... E
foarte greu, dar experienţele pe care le-a
avut, inclusiv căsătoria, ar putea constitui
un motiv pentru ca ea să se decidă să se
integreze în societate, devenind un animal
social aşa cum suntem cu toţii. Asta nu ar
fi nici prea bine, nici prea rău. Există şi
cealaltă posibilitate: comunicarea să nu
aibă loc, dar eu nu cred, că Mark Medoff

A

- scriind o piesă în care, dacă ne uităm
bine, nu se întâmplă nimic negativ. nimic
rău - s-o fi făcut pentru a ajunge la un final atât de sumbru.
De ce aţi scris că v-a schimb,at mult faptul că aţi jucat în acest spectacol ?
În primul rând, a venit la timpul potrivit,
după o perioadă extrem de turbulentă,
de "vijelioasă" din viaţa mea - munca la
Hamlet cu Tompa Gâbor - unde, mai
mult decât cu spectacolul însuşi (despre
care eu cred că e impecabil), am avut de
luptat cu o prejudecată comună. Am
impresia că, de câte ori se ajunge la
această experienţă, "ceva" se pune în
m işcare, ceva care macină mai mult decât
lucrul la o piesă de mai mică notorietate
şi mai puţin inhibantă. Cât de mare profesionist poţi fi ca să te apuci "liniştit" de
Hamlet şi să ai pu
terea să TI şi tenmini?
Vorbesc şi de regi
zor, şi de fiecare
actor în parte ...
Aşadar, oferta lui
Theodor Cristian
Popescu a venit
după o perioadă
foarte grea, dându
mi posibilitatea să
mă curăţ de hăuri,
de experienţe se
midemonice, de vi
ziuni, de agitaţie,
de stres, de coş
maruri, de călătorii
prin zone mai pu
ţin luminate ale
psihicului şi ale spi
ritului omenesc, în
general, pentru că
Hamlet e o piesă
magică, după cum
bine ştim! A unmat,
aşadar, o piesă de
o
l impezime
incredibilă. Era ca
un duş după o lună
de marş în Sahara.
Cam ăsta a fost e
fectul. Ne-a dat, în
plus, ocazia (eu am
rămas fenmecat de
atunci) să învăţăm
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limbajul surdo-muţilor. Descoperi în felul
acesta o altă lume, care a rezolvat foarte
multe probleme de comunicare, chiar
prin simplificarea ei, ducând la limpezirea
raporturilor dintre oameni, la reducerea
relaţiilor dintre ei la ceea ce este esenţial:
simpatie, antipatie, ură, iubire, pozitiv, ne
gativ, atracţie, respingere. O lume aproa
pe ideală, pentru că ceea ce ne creează
nouă probleme este tocmai efortul de a
comunica folosind căruţe de cuvinte,
munţi de cuvinte. Eu realizez acum aceas
tă perfonmanţă fără să recurg la vorbe.
Totul devine mai clar, scopurile se văd
mai limpede, există o anumită francheţe;
nu spun că n-au şi ei vicleniile lor, dar în
sufletul meu toate sunt învăluite într-o
aură care ţine de o imensă simpatie.
Apoi, din punct de vedere profesional, un
actor care ştie să folosească, cât de cât,
limbajul mimico-gestual (cum se numeşte
el la origine) e un actor cu o experienţă
în plus.
Mulţi îl invidiază pe Theodor Cristian
Popescu, întrebându-se cum de a jucat
un "monstru sacru" sub bagheta unui re
gizor atât de tânăr !
Nu ştiu cine zice sau crede (probabil,
doar zice) despre mine că sunt un "mon
stru sacru" ! Ceea ce ştiu este că până să
ajung aşa ceva mai am mult de muncit
Iubesc una d intre afinmaţiile repetate ale
lui Victor Rebengiuc, care spune cu toată
seriozitatea că lucrul pe care şi-1 doreşte
cel mai mult este să devină un foarte
mare actor - e/ (!ind, după cum bine ştim,
un foarte mare actor! Aşadar, nu mă con
sider un monstru sacru. Cristi Popescu
m-a convins să joc în spectacol prin ceea
ce mi-a spus; m-a atras, ne-am înţeles
perfect, n-am descoperit nici o diferenţă
între noi şi nici nu cred că ar exista vre
una; cât despre experienţa fiecăruia din
tre noi ca profesionişti, raportul este strict
administrativ, fonmal şi biologic. Dacă a
pare un regizor tânăr, un talent tânăr, în
tâlnirea cu cei care au puţintel mai multă
experienţă trebuie să se petreacă urgent,
în folosul ambelor părţi. Astfel se realizea
ză un transfer de energie, de la cel mai tâ
năr, mai neexperimentat, către cel mai
experimentat, şi invers.
Am auzit că veţi face un nou spectacol cu
el.

Are un proiect, o pies� foarte interesant�.
care se numeşte D.I.D. Hesse is dead;
ultimul criminal nazist care n-a fost elibe
rat. Toţi au fost eliberaţi, sau au murit,
sau ... Cum ştim, singurul care a trM foarte
mult şi s-a stins într-un mod misterios, în
închisoarea de la Spandau, neputând fi
eliberat nici m�car la b�trâneţe din cauza
(se pare) a unui boicot al sovieticilor îm
potriva americanilor, este el. Ce se ascun
de sub asta ? Un mic mister al celui de-al
doilea �boi mondial, pe care încearc�
s�-1 lumineze autorul piesei, fără s�-1 pre
zinte în totalitate. Mi-ar plăcea s� putem
face piesa asta ! Dac� nu. altceva. Cu
Cristi aş lucra cu imens� pl�cere, oricând.
E rapid, viu, se mişc� repede, gândeşte re
pede şi eficace.
Există posibilitatea unei fuziuni 1'ntre com
pania dumneavoastra şi a lui ?
Mi-aş dori, dar compania mea este deo
camdat� ceva incert. Ea exist�.
funcţioneaz� din punct de vedere juridic,
dar eu înc� nu dispun de un capital care
s�-mi permit� angajarea unor actori sau a
unor oameni de scen�.
Q.m se fdce că nu sunteti un om 1hcrezut 7
Îi mulţumesc lui Dumnezeu c� m-a ajutat
s� nu fiu, pentru c� e un lucru pe care îl
detest cu toat� fiinţa. Numai cineva c�ruia
îi lipseşte încrederea calm� şi simpl� în
sine însuşi are o asemenea trăsătură. De
altceva avem nevoie; s� vorbim direct, la
obiect, s� nu pierdem (risipim) ceea ce
avem de la Dumnezeu - creierul, gân
durile, sensibilitatea, viaţa - în tot felul de
cotloane imunde ale existenţei pe
P�mânt. atâta cât� avem de dus. Dac�
descoperim mai repede cât de simplu şi,
în acelaşi timp, cât de esenţial este totul,
o să ne putem bucura de o lumină inte
rioară de care cred că avem nevoie din
ce în ce mai mult, în zăp�ceala asta de
sfârşit de mileniu.
Dar colegii dumneavoast.ri?
Nu ştiu. Dacă eu par încrezut, s-ar putea
să fie şi o greşeală de percepţie. Cât des
pre colegii pe care îi cunosc mai bine, nu
ştiu ca vreunul dintre ei să fie "încrezut".
Nu cred că marii artişti sunt încrezuţi, iar
în generaţia mea (şi mă bucur că e aşa!)
există deja câţiva mari artişti; nu vorbesc
despre cei puternic "promoţionaţi" ...
Durnneavoastr1 aţi fi fost aşa cum sunteti
şi dac! n-aţi fi devenit actor 1
Cu siguranţă.
Am auzit spunându-se că Adrian Pintea e
aşa doar pentru că nu e, de fapt. actor, ci
are o structură de... medic. Ce părere
aveţi despre asta ?
De fapt, visul meu a fost să devin medic !
Nu ştiu de ce nu s-a întâmplat aşa...

Probabil c� nu trebuia să se întâmple. Dar
de dorit, mi-am dorit.
Aţi dat examen la Medicina ?
Nu, n-am ajuns s� dau examen, pentru că
lucrurile s-au precipitat şi m-am trezit, aşa,
brusc, într-o lume pe care abia târziu am
învăţat s-o iubesc, foarte târziu; am refu
zat-o multă vreme. Dar nu poţi trăi într-un
mediu fără să-I iubeşti. Felul mai "bătrâ
nicios" în care am învăţat - lovindu-mă cu
capul de pereţi, în dreapta şi în stânga să iubesc aceast� profesie şi această lume,
cu un patos inconştient, a făcut să mă
pierd în căderi ridicole... Dar medic, da, aş
fi vrut să fiu ! Cred că am gândire de me
dic şi mai cred că domeniile care m-ar fi
preocupat ar fi fost psihologia. neurologia,
psihiatria. De fapt, acum le întâlnesc me
reu, pentru că sunt preocupări pe care
actorii le au când îşi construiesc persona
jele. Deci, undeva, foarte departe, există
un punct comun între medici şi artişti;
ceea ce fac aceştia în final înseamnă tot
un fel de terapeutică. Recuperare, asta
mi-ar fi plăcut să fac recuperare după şo
curi emoţionale, după traume. Adică, du
pă ce omul cade (cum toţi cădem) într-o
groapă, dup� o mare durere sau o mare
pierdere, s�-1 scoţi, să-I faci s� iasă din nou
la lumin�. s�-1 înveţi din nou "cu viaţa"
asta mi se pare superb ! Ceea ce fac ac
torii pe scenă este tot un fel de terapeu
tică, dar cu alte mijloace. Toţi spectatorii
care vin la teatru, cu excepţia criticilor,
care se fosilizează îngrozitor de repede
(nu toţi, dar majoritatea, să-mi fie iertat,
pentru c� se pierd în informaţia despre
teatru şi uită emoţia lui) vor să asculte o
poveste. Or e tot un fel de tratament, nu?
Să-I scoţi pe om din mizeria de zi cu zi,
care-I banalizează, şi-1 vulgarizează, şi-1
chinuie şi să-I transporţi în altă parte,
unde, pentru un timp, îşi poate exersa
calităţile pe care, altfel, şi le înăbuşă

existe...
Dar publicul care devine, Tntr-un fel,
dependent de teatru ?
Aici e un mare pericol ! Pentru c� teatrul
este o iluzie. (N.n. 1 ntr-un alt interviu
Adrian Pintea nega acest lucru, cu argu
mente !) Trebuie s� recunoaştem asta, de
la început. E o i mpostură toat� povestea
cu actorii care intră în pielea personajelor
şi nu mai pot ieşi de acolo, sau cu spec
tatorul care devine idolatru al cut�rui
actor sau al cutărei actriţe; astea sunt psi
hoze, cazuri speciale. 1 n mod normal,
iluzia se termină. povestea se termină cu
"şi au trăit fericiţi, şi-am încălecat pe-o
şa..." Apoi ne întoarcem la viaţa de toate
zilele. 1 mbog�ţirea se petrece pe un plan
mult mai subtil. Este o reînc�rcare cu
energie, o reconectare la nişte surse pe
care, în mod obişnuit. le ignorăm, le d�m
uitării. E o experienţă fascinantă. Asta nu
se întâmplă la film. Acolo ai un singur
partener. camera. Filmul se joacă pe el
însuşi . E mort. Tu TI creezi, cu emoţiile
tale, cu ceea ce ai în tine, din ceea ce vezi.
La teatru, energiile funcţioneaz� direct şi
de aceea există public talentat şi mai
puţin talentat, mai receptiv şi mai puţin
receptiv.
Dar atunci când psihoza apare Tn cazul
celor din teatru, nu e mai puţin grav ?
Nu înţeleg.
Păi, mie cam asta mi se Tntâmpl� vin la
teatru, văd şi cred că asta e viaţa mea şi...
gata !
Eu zic că e cam devreme s�-ţi pui acest
diagnostic, dar probabil că, deocamdată,
e lucrul care îţi face cel mai bine. Gustă-1
din plin ! Cred că e vorba doar de o
etapă; ai să vezi că va veni şi o vreme
când n-ai să mai suporţi să vezi teatru şi
apoi, mult mai târziu, va reveni timpul
când îl vei iubi, dar în cunoştinţ� de cauz�.
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Teatrul "Bulandra"

eTacâmuri de pui de Spir6 Gyorgy
regia: Gelu Colceag
decoruri: M ihai Mădescu
costume: Nina Brumuşilă
în distribuţie:
Lumin�a
Gheorghiu, Petre
Lupu, Tora
Vasilescu, Doru
Ana, Mirela Gorea
ş.a.
eubertinul de
Eric-Emmanuel
Schmitt
regia: Alexandru
Tocilescu
decoruri: Puiu Antemir
costume: Anca Pâslaru
în distribuţie: Răzvan Vasilescu, Irina
Petrescu, Emilia Popescu ş.a.
Teatrul Evreiesc de Stat

eScripcarul de pe acoperiş, muzical de
Jerry Bock, Joseph Stein şi Sheldon
Harnick
regia: Harry Eliad
scenografia: Cătălin Arbore
conducerea muzicală: Andrei Mădescu
coregrafia: Ioan T ugearu
în distribuţie: Dan Tufaru, Leonie
Waldman-Eiiad, Eugenia Balaure ş.a.
Teatrul "Nottara"

eChinezii de Michael Frayn
traducerea şi adaptarea: Petre Bokor
regia: Mircea Cornişteanu
în distribuţie: Cerasela losifescu şi
George Alexandru, Camelia Zorlescu şi
Constantin Cotimanis
Mircea Cornişteanu: "Spectacolul pe
care îl fac la Teatrul "Nottara" mă amuză
şi vă asigur că va fi un spectacol
amuzant. Piesa este o comedie de
situaţii excelent scrisă, cu două partituri

actoriceşti excepţionale. Nu e un con
cert pentru vioară şi orchestră, ci - dacă
vreţi - un capriciu de Paganini. Un exer
ciţiu de stil şi virtuozitate pentru actori."
eviforul de Barbu Ştefănescu
Delavrancea
regia: Alexandru Darie
scenografia: Maria Miu
muzica: Adrian Enescu
în distribuţie: Stelian Nistor, Mi,rcea
Albulescu, Dana Dogaru ş.a.
Theatrum Mundi

eLevantul de Mircea Cărtărescu
regia: Cătălina Buzoianu
scenografia: Velica Panduru
muzica: Iosif Herţea
în distribuţie: Mariana Mihuţ, Tudorel
Filimon, Mihai Bisericanu, Papil Panduru
ş.a.
eŢara mea de Radu Macrinici
regia: Anca Maria Colţeanu
muzica: Iosif Herţea
în distribuţie: Zoltan Octavian Butuc,
Cristian Moţiu, Romeo Pop ş.a.

Bleonţ, Constantin Dinulescu, Gheorghe
Dinică ş.a.
Teatrul Odeon

eŢarul lvan Vasilievici de Mihail
Bulgakov
traducerea: Maria Dinescu
regia: Beatrice Bleonţ
scenografia: Constantin Ciubotariu
espectacol coupe după Banda de mag
netofon de Charles Fraikin şi Cea mai
puternică de August Strindberg
regia: Silvia Ionescu
în distribuţie: Liana Mărgineanu şi Diana
Gheorghian
Teatrul de Comedie

eOsătorie Th stil olandez de Carlo
.
Goldoni
traducerea: Polixenia Karambi
regia: Alice Barb
decorul: Adrian Mignea
mişcarea scenică: Roxana Colceag
în distribuţie: George lvaşcu, Ion
Chelaru, Coca Bloos ş.a.
Teatrul "Ţăndărică"

Teatrul Naţional

esatana cel bun şi drept de Tudor
Popescu
regia: Puiu Şerban
scenografia: Liliana Cenean şi Ştefan
Caragiu
muzica: Gabriel Bassarabescu
mişcarea scenică: Roxana Colceag
în distribuţie: Mihai Fotino, Traian
Stănescu, Alexandru Hasnaş, George
Motoi ş.a.
eo scrisoare pierdută de I.L. Caragiale
regia: Alexandru Tocilescu
scenografia: Sever Frenţiu
în distribuţie: Ştefan Iordache, Mircea
Albulescu, Florin Zamfirescu, Magda
Catone ş.a.
eDragostea 1htr-o hali de peşte de
Israel Horovitz
regia şi adaptarea scenică: Ion Cojar
scenografia: Irina Solomon şi Dragoş
Buhagiar
consultant muzical: Dorina Crişan Rusu
eNumele Trandafirului de Umberto
Eco
traducerea: Florin Chiriţescu
regia şi dramatizarea: Grigore Gonţa
în distribuţie: Radu Beligan, Claudiu
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eîntre 23 şi 30 octombrie organizează
a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional al
Teatrelor de Marionete cu tema "Noi
tendinţe". Vor juca trupe din Anglia,
Italia, Franţa, Rusia, Spania, Ungaria şi
România (Ploieşti, Arad, Craiova,
Bucureşti). Ţin workshop-uri Philippe
Genty, Massimo Schuster, Roman Paska,
Cristian Pepino. În acest cadru are loc
premiera:
ePasărea albastră de Maurice
Maeterlinck.
regia şi adaptarea: Cristian Pepino
scenografia: Cristina Pepino
muzica: Gabriel Bassarabescu
Teatrul ''Fantasio" din Constanţa

eAJbl ca zJpada şi cei şapte pitici după
Fraţii Grimm
regia: Emil Sassu
dramatizarea şi scenografia: Ion Stoica
muzica: Dumitru Lupu
coregrafia: Fănică Lupu-Lieşti
în distribuţie: Monica Mocanu, Ştefan
Glinţă, Mădălina Bratei ş.a.
eHotel Fantasio revistă muzicală
text şi regie: Aurel Storin
muzica: Temistocle Popa, George Marcu,

Dumitru Lupu
scenografia: Eugenia Tărăşescu-Jianu
coregrafla: Alin Şuteu
în distribuţie: Mihai Sorin Vasilescu, Maria
Lupu, Mirela Pană ş.a.
Teatrul Dramatic "Sid
Alexandrescu" din Braşov

econu t.:eonida fata cu reactiunea de
I.L. Caragiale
regia: Claudiu Goga
scenografia: Viorel Penişoară Stegaru
în distribuţie: Mircea Andreescu, Adrian
Răţoi, Nina Zăinescu
eşantaj de Liudmila Razumovskaia
regia: Claudiu Goga
scenografia: Mihai Mădescu, tuana
Drigoescu
în distribuţie: Virginia ltta Marcu, luliana
Popescu, Marius Cordoş ş.a.

Teatrul "Ovidiu" din Constanţa

eHotel de Ray Cooney (titlul original:
Out of Order: Premiul ·:olivier" pentru
cea mai bună piesă a anului 1 99 1 J
regia: Horaţiu Mălăele
"'
decoruri: Sică Rusescu
costume: Carmencita Brojboiu
în distribuţie: Dan Condurache, Vasile
Cojocaru, Lică G erghilescu, Liviu
Manolache ş.a.

Teatrul Naţional
din laşi

Vasile Alexandri"
"

eGandirea de Leonid Andreev
traducerea: C.C. Buricea Mlinarcic
, regia: Vlad Massaci
scenografia: Axenti Marfa
mişcarea scenică: Mălina Andrei
în distribuţie: Florin Mircea, Georgeta
Burdujan, Vitalie Bichir, Petru Ciubotaru
ş.a.

Teatrul Tineretului din Piatra
Neamţ

Teatrul Naţional din Craiova

estagiunea se deschide cu workshop-ul
"Tehnica actorului în commedia dell'arte
cu exemplificări din Vicleniile lui Scapin"
susţinut de profesorul David Esrig cu
actorii teatruJui între 27 septembrie şi 4
octombrie. Workshop-ul marchează 40
de ani de existenţă a teatrului, care s-a
deschis cu spectacolul Vicleniile lui
Scapin de Moliere, realizat de David
Esrig, însemnând şi debutul regizoral al
acestuia pe o soenă profesionistă.
eubu şi Milena de Nina Ţânţar
,."'
regia: Ion Mânzattc.�
scenografia: Doru Păcurar
în distribuţie: Alexandru Antoniu,
Olimpia Mălai, Daniela Crişu

eeareul, fantezie dramatică de
Constantin Voiculescu
adaptarea scenică şi regia: Constantin
Dicu
scenografia: Viorel Penişoară-Stegaru
coloana sonoră şi prelucrări muzicale:
George Marcu
coregrafia: Francisc Valkay
eParacliserul de Marin Sorescu
egia şi ilustraţia muzicală: Daniela
Peleanu
tcenografia: Viorel Penişoară-Stegaru
în distribuţie: Valeriu Dogaru
ein perioada 1 0-30 octombrie Teatrul
Naţional din Craiova va prezenta
Orestia în Marea Britanie, la Barbican
Centre (centrul londonez al celebrei
Royal Shakespeare Company). apoi la
Birmingham şi la Edinburgh.

\

Teatrul "Al. Davila" din Piteşti

eTn larg de Slawomir Mrozek
regia: Goange Marinesou
scenografia: Ştefania Cenean
în distribuţie: Emilian Cortea, Petrişor
Stan, Dem Niculescu, Dan lvănesei
eeamenstele de jean Genet
regia: Laurian Oniga
scenografia: Mihaela Dinu Piţigoi
în distribuţie: Wilhetmina Câta. Carmen
Roxin, Daniela Cristea
eVIaicu Vodl de Alexandru Davila
regia: Matei Varodi
decoruri: Mihaela Dinu Piţigoi
costume: Miruna Lia Varodi
in distribuţie: Vasile Pieca, Mirela
Popescu, Dem Niculescu ş.a
Matei Varodi: "Accentul cade pe
înfruntarea tradiţie-emancipare. două
arhetipuri care se bat cap în cap, fiecare
având însă dreptatea lui".

Teatrul de Stat din Arad

eMoartea unui comis voiajor de Arthur
Miller
regia: Horea Popescu
decoruri: Doru Păcurar
costume: Oana Botez
în d istribuţie: Ion Costea, Aurora
Simionică. Zoltan Lovaş ş.a

în distribuţie: Marin Moraru, Gheorghe
Dinică, Qana Pellea, Marcel lureş ş.a.
Teatrul Dramatic din Galaţi

eMinciuni în cimitir de David Kane
traducerea: Doina Trăsnea-Lupu
regia: Scott johnston
scenografia: Gabriela Bondărescu
Catargiu
mişcarea scenică:
Mălina Andrei
în distribuţie:
Liliana Lupan,
Mihai Mihail.
Daniel Iancu
(debut), George
Serbina ş.a.
ein perioada
8- 1 3 octombrie
se va desfăşura
cea de�a VI-a
ediţie a
Festivalului de Teatru "Festingal".
Teatrul Mic

Sala Teatrului Foarte Mic
eoameni de zăpadă de Tina
Ionescu Demetrian
regia: Louise Dănceanu
scenografia: Florilena Popescu
Fărcăşanu
coregrafia: Felicia Dalu
în distribuţie: Claudiu lstodor,
Elena Albu Veroiu
eoespre sexul. femeii ca un
câmp de luptă în războiul ain
Bosnia de Matei Vişniec
regia: Răzyan Ionescu
scenografia: Carmencita
Brojboiu
în distribuţie: Rodica Negrea
şi Monica Mihăescu
Sala Teatrului Mic
eŞcoala femeilor de Moliere
regia: Alexandru Dabija
scenografia: Irina Solomon şi Dragoş
Buhagiar
în distribuţie:· Leopoldina Bălănuţă, Petre
Nicolae, Mitică Popescu. Coca Bloos ş.a.

Teatrul Naţional din Cluj
e1van Turbincl după Ion Creangă
scenariul şi regia: Bogdan Ulmu
Select Management Art şi Teatrul
Odeon

eo noapte furtunoasă de I.L. Caragiale
regia: Mihai Măniuţiu
decoruri: arh. Octavian Neculai
costume: janine Fashion Design
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pe aceia care, ind iferenţi la spec
tacolul teatral, îşi fac din carieră
un spaţiu al reprezentaţie i . A.M.
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august), aproape 25 000 de tineri (care tru sau de dans) sau la concertele de mu
'
mai pletoşi, care mai zgomotoşi, dar zică veche din Biserica Mănăstirii. Totuşi,
niciodată agresivi) şi 1 02 ziarişti - cifrele lipsa de experienţă a producătorilor era
le-am aflat la una dintre conferinţele de înduioşătoare. Deocamdată, trebuie să
presă, ce a început "doar" cu 45 de recunoaştem că totul semăna cu un
minute mai târziu decât a fost programa imens iarmaroc în care puteai cumpăra
tă - au luat "cu asalt" vechea cetate, învi deopotrivă mere glasate, vată de zahăr, a
orând-o şi înveselindu-se după cum s-au lambicuri de alamă, râşniţe vechi, vampiri
priceput, rămâne, cu siguranţă, adevăratul
din ipsos, adidaşi şi lenjerie intimă, po
şi cel mai preţios câştig al celor care au a rumb fiert, Coca-Cola şi pizza sau bilete
vut în grijă realizarea ediţiei din acest an a de 6 000 de lei ca să poţi vizita T umul cu
festivalului: Fundaţia "Festivalul de Artă ceas. Cât despre calitatea spectacolelor 
Medievală, Sighişoara'' şi BIRD Produc cu excepţia concertelor de muzică veche
tion (parteneri: Televiziunea Română şi şi a recitalului de orgă susţinut de Klaus
.
Teatrul Naţional din Timişoara).
Dieter Untch, reale momente de încânta
Dorinţa iniţiatorilor de a oferi - în afara re şi emoţie - mai toate au stat sub sem
berii "Ciuc", care se găsea din belşug şi la nul încropelii şi banalităţii.
un preţ accesibil - un program divers şi a Astfel, am constatat că studenţii-actori ai
trăgător s-a concretizat într-un număr im anilor inferiori de studiu nu sunt obişnuiţi
presionant de manifestări (mai intere- să joace în spaţii largi, siliţi fiind să-şi pre-

�
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1şcări smucite.
Am aşteptat cu interes spectacolul
Plugarul şi Moartea de johann von Tepl,
realizat de Anca Maria Colţeanu (tot cu
tineri) special pentru festival, numai că
producţia, dorindu-se itinerantă, s-a
întâmplat ca actorii să fie, după cei dintâi
paşi, înghiţiţi de mulţimea prezentă în
Piaţa Mănăstirii. Să nu fi avut în vedere
tânăra regizoare şi această posibilitate ?
În urma reprezentaţiilor de la Teatrul din
Tum - teatru despre care am aflat că are
o bogată activitate şi în afara zilelor de
festival -, am rămas mai mult cu amintirea
înghesuielii teribile de la intrare decât cu
vreun sentiment cathartic. Pătrunzând
totuşi de câteva ori înlăuntrul lăcaşului
medieval, mi-a fost dat să văd acolo un
spectacol de teatru cu umbre (realizat de
Serghei Todor) - despre care aflasem
dintr-un program că trebuia să fie "inspi
rat din legende medievale". Am constatat
la faţa locului că, de fapt, era incropit din
fragmente - cam infantil povestite şi
vizualizate - ale unor piese shake
speariene: Romeo şi Julieta, Hamlet, Visul
unei nopţi de vară; un spectacol de dans
"macabru, încercare derizorie a unui corp
care vrea să scape de el însuşi şi tot ce
reuşeşte să facă este coregrafia propriei
sale morţi" (citat din programul festivalu
lui), intitulat Aripi şi creat tot special pen
tru aceste zile de coregraful Florin Fieroiu
(interpret, Mircea Ghinea). În aceeaşi
seară, sau poate în alta, am văzut, de fapt
mai mult am ghicit în lumina difuză şi în
fumul gros al lumânărilor, un alt exerciţiu
coregrafie (prezentat de astă dată la sub
solul Tumului), Animalom 11, realizat de
Cosmin Manolescu şi interpretat de Mihai
Mihalcea şi Cosmin Manolescu.
În acest context, prezenţa saltimbancilor
şi a jonglerilor în pieţele Cetăţii, mersul
pe picioroange, veselia molipsitoare pe
care o risipeau în jur, precum şi cea a
actorilor-păpuşari de la Teatrul "Ţăndări
că" din Bucureşti (au prezentat Motanul
încălţat), plini de vervă, a constituit cu

adevărat pata de culoare a manifestării.
Târziu, în cea din urmă noapte a festiva
lului, pe scena Casei de Cultură a avut loc
spectacolul Avarul de Moliere, al
Teatrului "Nottara". Sala, plină până la

veselie, o cetate medievală invadată de
tineri ai secolului al XX-lea, vad comercial
pentru sponsorul principal (Fabrica de
bere "Ciuc") şi pentru alţi neguţători,
fireşte, şi un spaţiu ideal pentru specta
cole, în viitor, să sperăm, mai împlinite !

Marinela Ţepuş

P.S. Revenind în Bucureşti, am citit cu
stupoare (deşi de ce ne-ar mai mira
ceva?!) în paginile cotidianului "Evenimen
tul zilei", la interval de două zile, două
articole scrise de reporteri diferiţi, dedi-

câteva cuvinte pentru caracterizarea
atmosferei: «Un mare rahat>> . ..... " pentru
un neiniţiat, manifestarea părea mai
degrabă un concurs de executat tatuaje ...
..... " Tinerii care dormeau în corturi, pe
scările turnurilor sau în cimitir, au stâmit
indignarea oricărui om cu o rămăşiţă de
bun simţ: beţi, nu se sfiau să se
împerecheze exact acolo unde le venea

pofta. În cursul zilei, ei stau lungiţi pe iarbă
şi cerşesc orice: bani, băutură, pâine şi
Diazepam-uri pentru a le amesteca cu
vodcă. Au ochii injectaţi şi privirea
furioasă" (Cora Munteanu, 24 august).
Cel de:al doilea: "În ciuda noroiului şi a
gunoaielor, tinerii participanţi la Festivalul
de Artă Medievală cred că Sighişoara a
..fost primul Woodstock al românilor... "
Festivalul de la Sighişoara s-a încheiat în
huiduielile presei. Rămâne un mister de
ce toţi ziariştii prezenţi au luat în
derâdere cea mai interesantă manifestare
din România. ... " Cel mai mare succes I
au avut. la aceşti «hippies nespălaţi», con
certele de muzică veche, cântate în
Biserica Mănăstirii. Cuminţenia cu care au
ascultat concertele de orgă şi pe
Georgeta Stoleriu cântând arii din ora
toriile lui Bach a demonstrat că nu sunt o
«şleahtă barbară»" (Felicia Mihali, 26
august).
Ne pare rău că, de dragul senzaţionalului,
unii jurnalişti simt nevoia să exagereze sau
chiar să inventeze. E drept că nu toate
lucrurile s-au întâmplat, la Sighişoara,
dupa cum ne-am fi dorit (şi e vorba mai
ales de lipsa de organizare şi de calitatea
precară a multor spectacole). Totuşi, cei
prezenţi acolo aveau ceva special de
partea lor: TINEREŢEA, pe care au afişat-o,
poate un pic mai frivol, niţel cam în afara
convenţiilor, dar nicidecum agresiv.
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Al

ntr-o panoramă virtuală a montărilor
comediei shakespeariene Visul unei
nopţi de vară, spectacolul realizat de
Beatrice Bleonţ (printr-o cooperare între
Ministerele Culturii de la Budapesta şi
Bucureşti. a Naţionalului din Capitală şi a
celui de la Timişoara) şi-ar afla un loc
privilegiat. Şi aceasta pentru că viziunea s
a născut din însăşi ambianta insolită a
Festivalului de la Zsambek: ruinele unei
catedrale de secol XIII, aflate în
vecinătatea unui cimitir, undeva pe o

culme de deal înverzit. Un cadru natural
apropiat de spaţiul generic care 1-a inspi
rat pe cel despre a cărui operă s-a spus
că este "un parc imens înţesat de flora
analizei şi fauna sintezei", un micro
macrocosm complex. După succesul
repurtat cu Maestrul şi Margareta şi
Răpirea sabinelor. Beatrice Bleonţ a ales
pentru torida vară a lui '98 Visu l , pan
dant la Romeo şi Julieta, spectacolul de la
Naţionalul bucureştean prezentat aici în
'95.
Prevalându-se de faptul că şi exegeza bri
tanică (Donald A. Stauffer, G.K. Hunter) a
semnalat structura coregrafică a acestei
piese, tânăra regizoare a conceput un
scenariu cu o perfectă geometrie plastică
(la materializarea căreia şi-a asociat-o pe
inegalabila Doina Levintza, autoarea
superibelor costume, şi pe discretul
scenograf Constantin Ciubotariu), dar şi
sonoră (ilustraţia muzicală tensionată
aparţinând tot regizoarei). care să convină

atât echipei mixte maghiare-române, cât
şi ... p/ein-air-ului. La căderea întunericului,
publicul extrem de numeros e deja asimi
lat decorului, astfel că regizorul tehnic Vlad
Stănescu poate da semnalul ca feeria să-şi
pogoare vraja peste acest colţ de meny
Hungary. Din culisele vegetale irumpe
cuplul cu statut mitologic şi eleganţă
nobiliară: regina amazoanelor Hippolyta
(Egri Kati), şi ducele Atenei, Theseu
(Fekete Emo), antrenaţi într-o hâ�oană
prenupţială care sugerează cheia psiha
nalitică a visului ce se-nfiripă prin concen
trarea de energii erotice: dorinţe refulate
(conform Freud) sau pur şi simplu auto
reprezentări spontane (conform Jung) ale
subconştientului. Balansul revelaţie-disi
mulare induce un grad sporit de ambigu
itate, extrem de benefică naturii ludice a
conflictului-pretext de teatru În teatru. În
pădurea-sanctuar, capabilă să genereze
atât spaimă, cât şi calm, vin să-şi petreacă
noaptea tinerii (suavele Botos Eva şi
Szalay Mariann, încrâncenaţii Takatsy
Peter şi Schneider Zoltan) obligaţi la
mariaj nu după voia inimii, ci după voinţa
paternă, exercitată conform preceptelor
democraţiei antice. Această dictatură e
persiflată savuros: tatăl despotic, asemeni
unui hilar Polonius costumat în bufon, va
fi violat de stolul călugăriţelor pofticioase.
Inedită figurare a suitei de fecioare
vestale ale amorului înaintând provoca
tor, într-un pas de dans ce stilizează
impulsurile obscene pe care doar maica
infirmă şi le reprimă biciuindu-se. Excelentă

...
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(printre
Rodica
"preacuvioase",
Mandache, acceptând cu "pioşenie" un
rol secund).
Vedetă avea să fie în mod categoric
Fundulea, interpretat de Dorel Vişan cu
un aplomb debordant care i-a antrenat şi
pe ceilalţi parteneri de registru grotesc
(Radu Panamarenco, Nicolae Poghirc, Ion
Rizea), aplaudaţi repetat. Un joc de dublă
complicitate, creat anume de Beatrice
Bleonţ, care i-a transformat pe meşterii
"cu paşaport în regulă" într-un fel de taraf
de cheflii români, angajaţi pentru un
număr de d ivertisment la seribarea mari
tală. Ei îşi fac apariţia încărcaţi de merinde
şi palincă, plus un casetofon care le
amplifică veselia ce şi-o manifestă cântând
în gura mare "La Calul bălan" (unul dintre
ei, Octavian Vlaicu, de la Opera din Cluj,
atacând şi repertoriul de arii şi canţonete
celebre). Spre disperarea maestrului de
ceremonii Philostrat, înfăţişat de T6th
j6zsef ca un conţopist rutinier miop, cu
basca înfundată pe ochi şi cam slab de
înger (apropos, prin "pădurea de semne"
bântuie şi un Cupidon obez!). 1 n final,
pedantul funcţionar al destinului e dăruit
cu tichia nebunului şi va izbucni într-un .
răsu'-plânsu' sfâşietor. căci intuieşte că a
fost şi el manipulat, "lucrătura" sa nefiind
perfectă.
Scena reprezentaţiei de la palat a fost
fascinantă pentru public, la picioarele
căruia s-a derulat un imens' covor roşu pe
care au păşit personajele nobile
(înveşmântate în alb imaculat. cu aurite

vegetale ale lu1 Arcimboldo), pentru a
asista
la
parodierea
interludiilor
tradiţionale. Incapabili să facă faţă tensiu
nii pretinse de transfigurarea necesară
pantomimei idilice, artiştii amatori îşi
desconspiră candizi identitatea "reală" şi
părăsesc "scena". Vraja e dezlegată de cei
ce au manevrat de fapt totul: tripleta
tărâmului de vis, eroii sferelor oculte.
Titania este cuceritoarea Simona f1atei -

la

a/ter-ego al reg1zoarei-balerine -, regina
erotismului turbulent ce declanşează rafi
natul
discurs
despre
sexualitate.
Coordonat de un Oberon demonie,
Claudiu Bleonţ, un voyeur zeu al copu
laţiei, eminenţă nu cenuşie, ci de-a drep
tul neagră (vezi şi machiajul !) a abisurilor
sufleteşti pro �=;rii oricărei fiinţe. Ştiut fiind
că fiinţele sunt rodul îmbrăţişării anmonice
dintre cer şi pământ, Puck (George Călin)

este ucenicul vrăjitor, asemeni une1
libelule zburdând ghiduş şi netemându-se
de erori ori compromisuri pe care grab
nic le va remedia, o dată "lecţia" adminir
trată şi asimilată.
Semnul reuşitei excepţionale a acestei
montări a fost dat de însăşi Luna care de la zenit la apus - a vegheat reprezentaţia. Cinci seri la rând...
I rina Coroiu

sau mai puţin "miraculoase".
Reprezentaţia a fost susţinută de cei doi
"gemeni", Costin Gavaza şi Tudor
Velişcu, dar în primul rând de Haruna
Lazăr. Intervenţii foarte bune: Bogdan
Muncaciu şi Romeo Cazma, compozitor
şi profesor universitar. Interesantă şi
aplaudată, scenografia Marfei Axenti. Toţi
actorii au susţinut două-trei partituri,
trecând cu dezinvoltură de la un "chip" la
altul. Regia a fost semnată de Sergiu
T udose, profesor universitar şi actor la
Teatrul Naţional din laşi.
A unmat "turneul" la San Oreste

Reprezentaţiile au fost însoţite de intervi
uri (acordate pentru RAI DUE de Sergiu
Tudose, Constantin Paiu, Ioan Hol ban directorul teatrului). Nino Fausti, regizor
şi responsabil al Festivalului pentru zona
romană, a promis o colaborare de durată
cu Teatrul Naţional din laşi.
Apoi, Institutul Român de Cultură de la
Veneţia a fost gazda unei manifestări de
mare prestigiu cultural-naţional: decerna
rea titlului de doctor Honoris Causa pro
fesorului italian Rosa del Conte, speciali
stă reputată care a tradus şi promovat în
Italia creaţia lui Eminescu, Arghezi, Blaga.
Titlul a fost acordat de Universitatea din
laşi.
Oana Popescu

••

eatrul Naţional "Vasile Alecsan
dri" din laşi a realizat o copro
ducţie cu Universitatea de Teatru
şi Film: Gemenii de Plaut, spectacol invitat
în Italia la Festivalul de teatru clasic antic,
organizat de Centrul de Studii Teatrale
"Tit Liviu" din Padova, în perioada 2 1
mai-4 iunie 1 998 (ediţia a Xlii-a).
Festivalul a fost destinat cu prioritate
elevilor şi studenţilor dar au participat şi
profesionişti din Italia, Franţa şi România.
Au avut loc spectacole pe texte de Eschil,
Sofocle şi Euripide, Aristofan, Plaut.
Terenţiu ş.a. Săli pline, spaţii de joc clasice
sau neconvenţionale (pieţe publice, săli
mirifice aparţinând unor "palazzi" din
Renaştere - spaţii devenite azi zone cul
turale). La Padova spectacolele s-au jucat
în Piaţa Primăriei oraşului, dar şi în super
ba sală din Palazzo delia Ragione.
Deschiderea secţiunii la care am partici
pat s-a făcut pe 23 mai. Tema: "Şcoală,
societate, artă, cultură". Moderator:
Filippo Crispa, director artistic general al
acestei întâlniri i nternaţionale a teatrului
clasic antic. Constantin Paiu, profesor uni
versitar şi critic teatral la laşi, a prezentat
condiţia Teatrului românesc şi şcoala
ieşeană de teatru. Trupei din România,
foarte bine primită de participanţi, i s-au
oferit volume reprezentând profilul dra
maturgului padovan Ruzzante şi un album
referitor la arta plastică contemporană
din Padova.
Montarea ieşeană a fost bine primită de
un public nu atât de numeros, dar foarte
entuziast şi, mai ales, sincer interesat de
mişcarea teatrală a unei ţări "din Est".
Spectacolul, ingenios şi plin de vervă, rea
lizat pe baza unui text de Plaut, porneşte
de la motivul fraţilor gemeni, care se
rătăcesc unul de altul şi care se regăsesc

T

Torrita Tiberina, localităţi cuceritoare prin
pitorescul lor, în regiunea Umbria-Roma,
şi unde, de asemenea, spectacolul
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Teod o ra r:1 areş

'frumuseţea
La începutul carierei dumneavoastră,
acum 1 3 ani (număr cu noroc �. foarte
mulţi vă considerau "cea mai şi cea mai"
(ca să crtez "Declaraţia de dragoste" a
regizorului Nicolae Co�os, în care aţi
debutat) ... frumoasă dintre tinerele actriţe
din România Cât a rămas din superba
Ioana Popa - personaj care a fll.cut din
dumneavoastră idolul unei întregi gene
raţii - şi cât a rămas din acea generaţie ?
1 ntre timp, au apărut şi alte fete fru
moase, tinere... Nu m-am împăcat nicio
dată cu ideea frumuseţii, ba chiar pentru

•

un dezavantaj'

mine a fost un dezavantaj, pentru că m-a
împiedicat să fac anumrte roluri. Nu m-am
considerat niciodată o femeie frumoasă.
Poate că sunt interesantă, dar frumoasă e
prea mult spus.
V-aţi dom vreodată să frţi în "pielea"
alteia ?
Uneori aş vrea să fiu 'in pielea" unei
femei care e şi frumoasă, şi celebră, şi
plină de bani: şi sunt momente în care toti
ne dorim lucrul ăsta.
Există aşa ceva ?
Da, există: la Hollywood. Dar viaţa nu ţi
le oferă pe toate. Cred că trebuie să ajungi
la un compromis, fie că e vorba de pro
fesie, de bani, sau ... Nu cred că există un
om sută la sută fericrt şi împlinit.
Vă simţiţi bine "Acasă" ?
Cred că mi-am găsit la această televiziune
un "locşor" foarte bun, dar nu ştiu cât va
dura pentru că sunt doar colaboratoare.
Oricum, este ceva nou pentru mine şi o
astfel de muncă îmi aduce multe satis
facţii.
Revin la întrebarea cu idolul şi generaţia
"Idolul" a apărut din ce în ce mai puţin,
"generaţia" ori aleargă după bani, ori
munceşte foarte mult şi vine din ce în ce
mai rar la teatru. Filme româneşti nu prea
se fac. ..
Tmi spuneaţi odată că asemănarea cu
Nathalie Wood vă deranjează V-ar de
ranja dacă în tânăra generaţie ar exista
actriţe care să-şi dorească să vă semene ?
Nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta.
Poate că mi-ar face plăcere să se spună că
cineva seamănă cu mine. Asta ar însemna
că nu sunt chiar aşa de nebăgată în
seamă.
V-aţi gândrt să plecaţi definitiv din ţară ?
Tmi spuneaţi, cu ani în urmă, la un festival
de teatru de la Costineşti, că v-ar tenta

ideea..
Nu ! În primul rând, sunt mândră că sunt
româncă. Apoi, nu cred că aş putea să mă
descurc în altă parte. Şi aşa mi-a fost greu
aici, singură, pentru că n-am primit nicio
dată "ajutoare" în nimic din tot ce-am
făcut. Tot ce am realizat a însemnat
muncă cinstită şi puţin noroc. Dar n-aş
putea să mă duc în altă ţară, nu aş avea ce
să fac, nu mă pricep la nimic în afara aces
tei profesii şi cu ea nu te poţi descurca în
altă parte. Nu cred în ideea că poţi să faci
o carieră În altă ţară. Mai mult, nu concep
să vorbesc altă limbă, să-mi las mamă, pri
eteni, să mă rup, ca şi cum totul ar muri
În jurul meu sau ca şi cum eu aş muri. M-am
născut în ţara asta prăpădită, amărîtă şi
aproape necunoscută, dar e mica mea
ţară, şi părţile ei rele, pe care nu vreau să
le văd, nu le văd.
Păreţi o femeie rece. Sunteţi într-adevăr ?
Am observat că, de multe ori, îi fac pe
oameni să se crispeze şi am auzit spunân
du-se despre mine că sunt rece. Această
"răceală" e un soi de carapace sub care
îmi ascund timiditatea. Am luptat din greu
ca să scap de ea, dar mi-a fost "dată" din
naştere.
Cum aţi reuşit, totuşi, să o depăşiţi ?
Am luptat cu mine însămi şi m-am "arun
cat" acolo unde ştiam că mi-e cel mai
greu. Ca atunci când nu suporţi să vezi
sânge şi, ca să-ţi înfrângi oroarea, Îţi bagi
mâinile în el până la coate, ca să depăşeşti
acest prag. Eram atât de timidă, încât
emoţiile mă paralizau. Am avut foarte
mult de suferit din cauza asta .. La început,
a fost ca un "program" cu mine însămi şi,
cu încetul, am mai scăpat. Acum nu se
mai simte. Se vede doar... răceala !

Ioana Florea

Cătăl i n a M u staţă

'Nu cred În egalitate'

Tţi cunosc ambiţia Ai mizat pe ea în viaţă?
Pot să spun că am mizat, de când mă ştiu,
pe dorinţa de a face această meserie şi pe
consecventa care mă caracterizează.
Recunosc că am realizat destul până
acum, nu mă pot plânge, dar sunt şi
lucruri pe care nu le-am făcut.

Il

�

30

Spuneai, într-un interviu, că ai ajuns să fii
prezentatoare la Televiziunea "Acasă" ca
urmare a unei probe în care ai pledat
pentru feminism.
Reuşita de la "Acasă" mi se pare firească.
Nu era vorba de un feminism în sine, ci
de ceea ce se cheamă nevoia de pro-
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tecţie a femeii. Feminismul, în alte părţi,
are înţelesuri mult mai largi, presupunând,
Între altele, drepturi egale cu bărbaţii În
toate activităţile. Eu nu cred în această
egal itate. Femeia se deosebeşte de
bărbat. E mai gingaşă, mai puţin rezistentă
la efort. În străinătate, unde tehnica a

aJuns la o asemenea dezvoltare încât e
necesar doar să apeşi pe buton ca să
nd1ci un buştean, acolo se poate pune
problema egalităţii. La noi, însă, nu. Cred
li femeia trebuie menajată şi, în acelaşi
t•mp, pusă în valoare, pentru că, cel puţin
din punctul de vedere al inteligenţei, e
departe de a fi i nferioară bărbatului.
Cum reu şeşti să rămâi echilibrată, s igură
pe tine, �ră "vicii" ?
Vicii avem toţi. Nimeni nu e perfect. Fără

sA mă compar cu cei din jur, socotesc

normal să îmi găsesc echilibrul în fu ncţie
de propria personalitate. Fiecare are anu
mite slăbiciuni şi se defulează cum poate.
Asta e tot De fapt, nu e bine să judecăm
lucrurile 'în mare", "engros", ci în funcţie
de fiecare om în parte.
Tu eşti propriul tău "motor" ?
CAtă vreme gândesc şi acţionez conform
1mpulsurilor mele, aşa mă simt Îţi repet,
n-am vrut să fac altceva decât teatru, şi

�

siguranţa mea vine, probabil, din
conştiinţa faptului că am ceva de spus, că
am ceva de spus pe măsura talentului
meu (în privinţa asta, modestia mi se pare
de prisos). De aici îmi vin şi siguranţa, şi
optimismul. Dacă mi-ar fi plăcut ştiinţele
exacte, la ora asta eram, probabil, medic
sau conduceam un avion. Nu ştiu...
Matematica nu mi-a plăcut niciodată.
Fizica m-a fascinat la un moment dat,
fiindcă era legată de ceva palpabil. Am
înţeles abia târziu că matematica e, de
fapt, poezie: să pleci de la alfabet şi ima
ginaţia să te poarte către o lume cu
desăvârşire abstractă... Trebuie să fie mi
nunat ! De aceea, îi respect foarte mult
pe matematicieni, pe i nformaticieni. "Mo
torul" meu e credinţa că pot să fac bine
teatru.

Ioana Florea

te!eteatn•

Femeia
Marea inundă micul ecran ...
Sunt peste 40°C şi sinestezia e de mare
efect, conferind o nouă prospeţime unui
teleplay mai vechi, datorat (scenariul şi
reg1a) azi dispărutei Olimpia Arghir.
Consecventă unui program propriu, regi
zoarea a riscat să-I scoată în plein-oir şi pe
Ibsen. lncitată de rigoarea structurii dra
maturgice a acestei piese numărând
peste 1 00 de ani, teleasta a elaborat un
plan glisant al acţiunilor exterioare - limi
tat în teatrul "de idei". Teatru "de idei"
despre care s-a spus că a anticipat
ont:Jteotrul timpurilor moderne. De la
modernitate la... filmicitate nu este decât

p unda inspiraţiei scriitorului norvegian,

•toarea acestei versiuni TV a înclinat

spre soluţiile kierl<egaardiene în dilema:
renuntare - înfrângere sau victorie? O
dilemă tranşată net, deşi începând cu
echivocul insinuat de primele scene, când
ambiguitatea pluteşte peste eroi şi
ambianţe, ţesând o tensiune subterană.
Profesorul, la o vârstă respectabilă, încă
suferă că a fost respins şi riscă o hazar
dată tentativă de a-şi corija frustrările.
Alexandru Repan sumnontează cu ele
ganţă penibilul cererii în căsătorie a ado
lescentei rebele. Cele două fiice vitrege
ale protagonistei trăiesc un pretimpuriu,
dar acut sentiment de ratare, Delia
Nartea cu o zglobie detaşare, Lelia
Ciubotaru cu o răzvrătire resemnată.
Masculinităţii ultragiate Virgil Andriescu îi
conferă o impetuoasă statură atât în
ceaţa sepia ce-i învăluie corabia, cât şi în
lumina ireală a apariţiilor de pe chei. De
acest bărbat s-a simţit atrasă şi, în ciuda
voinţei sale, de el a rămas ataşată peste
ani cea poreclită "Femeia mării", urmărită
continuu de spectrul străinului, devenit un
fel de strigoi existând aievea. George
Alexandru schiţează plauzibil aspiraţiile şi
idealurile iluzorii ale tânărului tuberculos
ce se visează artist.
Dezorientat, soţul - în interpretarea sen
sibilă a lui Virgil Ogăşanu - e marcat pro
fund de eşecul celui de al doilea mariaj, o

căsnicie neconsumată, îngheţată în
momentul tragic al dispariţiei unui fiu cu
paternitate incertă, evocat la vreme de
criză de o fiinţă care şi-a ratat vocaţia şi
de mamă, şi de soţie. Taina unei vechi
iubiri şi pericolul unei nebunii ereditare
configurează exaltarea extatică a celei ce
dintotdeauna a tânjit să evadeze: din tur
nul farului, din incertitudinea unei relaţii
mai mult sau mai puţin pasagere, din con
venienţele sociale. Pentru Valeria Seciu
nu se putea rol mai potrivit decât această
Ellida, măcinată de un zbucium interior pe
care-I lasă să transpară în delicate nuanţe
emoţionale, în graţia gesturilor vag abu
lice, în expresia feţei de un farmec fanat,
a ochilor ce-i trădează frica. O disperare
!atentă de care nu poate să scape decât
în condiţii de deplină libertate. Alunecând
enigmatic, misterioasă, cu o senzuală
voluptate. protagonista face să vibreze nu
doar amintirile eroinei, ci şi pe cele ale
spectatorului care îşi aduce aminte că
acum 25 de ani Valeria Seciu şi Vir
Ogăşanu au mai format un cuplu, fa
Teatrul "Bulandra", în Noile suferinţe •
tânărul u i W de Ulrich Plenzdorf. (uA alt
spectacol memorabil al regizoarei
Olimpia Arghir).
I rina Coroiu
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in memoriarn

umi tale
T
�

acolo

ineam mult unul la altul,

demascându-mă

de foarte mult timp, de

plâng la "Traviata" şi-1 ador pe

lui - da,

pe

Johann

care-I

Iară de care Diderot sustinea că

îl

nu ne putem defmi; n-au fost

vremea

Tineretului"

"Scânteii
pe

care,

Strauss

pe

că

bagateliza, deşi Wagner al său

surnat în apărarea şi lăudarea
lauda din admiraţia

oricât încerca să fie "de dreap

declarase pe Strauss "cel mai

discuţii

ta", nu renunţa s-o evoce cu

bun cap muzical al vremii". Eu

salon. "Sava al meu" avea pu

căldura lui baritonală, tacind să

însă - consecvent cu ale mele -

terea să producă emisiuni exas

scrâşneasc:ă multe danturi.

îl apăram în toate certurile
intime, Iară de notori

perante în adevărul şi "enor

etate
care
lui

jurnalistică,

de

mităţile" la care ajungeau. Câţi
" oameni de televiziLme" (o spe

intempestivitatea

cializare nouă în cultură ?) ne-au

provoca
şi

acei

între

prieteni

enervat până la a ne încorda o
vână

pe

care nu puteau, cum se

provoca

zice, să-1 sufere. Inegal

cu

din pLmctul de vedere
al

frivolităţi

pe

le

mine

uşoare,

publicitătii

obseda ,

în

care-I
clocotul

până

moartea,

la

a

ameninţări

strigăte

de

"jos

jidane !" venite din taxiuri, de la

şoferi, şi din presă, de la birjati,
pentru

ca

la

înmormântare

al

creştinii şi evreii să-1 vadă ca un

nocturne:

concept, lăsând loc şi acestei

nemediatizat
discutiilor

frunte,
blesteme,

"cum a putut Sava al

paşnice

tău să spună că . . . ?"; "l-ai

plâns Sava al durnitale de anti

al ciumi
aseară . . . ?"

văzut ce frumoasă înmormânta

auzit pe Sava
tale ce-a spus

întrebări:

"de

ce

s-a

semitismul din România ? Aţi

"ce părere mai ai după

re a avut ? Guvernul şi-a între

serata amicului tău, nu

rupt şedinţa pentru el".

te-ai lămurit cine e ?",

"Sava al meu" n-a fost, Doamne

recuperam, apărându-1,
mai

mult

decât

o

iartă-mă , un concept, n-a fost
un martir, un ayatolah

(cum îi

onestitate, aceea de a-i

spuneam în glumă), un "rabin

fi

de-al nostru" sau alte bornbasti

spus,

cu

o

seară

înainte, la convorbirea

cisme ale unor oameni ea.t·e nu

noastră obişnuită după

depăşesc o cultură de televizor

fiecare emisiune, toate

şi un vocabular format la şcoala

Prietenia noastră se exprima, în

obiectiile

public, inegal şi ar trebui să am

suporta şi le trata la fel de calm

dispariţia

unele remuşcări.

u am. El mă

pe cât de mânios urmau să fie

"cine 1-a ucis ?", găsind imediat

cita des şi pozitiv în seratele sale

ele exagerate, a doua zi, în gura

criminalul.

muzicale şi asta mă stingherea

şi sub condeiul altora.

"Sava al dLmlitale" n-a fost un

în publicofobia mea dusă până

Împroprietărit cu el de perversa

Pivot român (pentru mine era

mele

pe

care

le

unei prese ea.t·e la o zi după
lui

se

întreba

deja

la groaza încercată din prima

generozitate

îl

un Ernanoil Ciomac al zilelor

tinereţe, când m-am lăsat de

apăram şi mă simţeam bine, îmi

noastre, încă un motiv de a-1

pian

avut

plăcea, fiindcă era, într-adevăr,

iubi, căci Em. Ciomac a fost

curajul să cânt în faţa a două

"al meu" şi-mi satisracea bucu

primul care cindva, la ieşirea

pentru

că

nu

am

bucureşteană,

persoane şi profesoara vroia să

ria

mă pregătesc pentru o gală a

agent provocator, primul insti

elevilor ei, la Ateneu. El ştia de

gator la care tineam, cu care

istotia muzicii, dar ce cultură de

această fobie a mea, i-o expli

tineam, înţelegându-i -

Iară să

televizor mai ştie de Emanoil

casem pe îndelete şi încăpăţâ

le accept - erorile, pentru unii

Ciomac

nat ori de câte ori l-am refuzat

scandaloase, pentru mine dis

Pivot fiindcă acesta nu numai

în insistenţele lui de a veni la

cutabile, deci fertile. Niciodată

că nu face politică la televizor,

serată ;

nu va şti câte impulsuri am con-

dar nici nu se poate afla ce

32

"m-a

pedepsit"

oximoronului:
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era

primul

din

prin1a

copilărie,

învăţat, duminica,

la

ne-a

"Dalles",

?) N-avea cum să fie un

afara celei

politi<.:'ă duce în

divu lgate odată, la Bucureşti
t1

curiozitate

•

m

>ni ';

m

mi

"Sava al meu"

dat

şi

n-avea

de

acea

Ciorart

la

acuzaţie

adresa

lui

a

lui

Noica,

•

îi linişteşte: audimatul, procen
tul de audienţă la public, cel
care

decide

succesul

sau

eşecul. "Sava al meu" a fost un

ironos-distanţă, mai nicio

cieni:

"ai

împotiiva industtiei de divertis

să nu zic cât antipatiza

Sava

ducea

d. tt.l,

hLm1.or da, de multe ori,

c-el

>t iu ne-a

r ll

cismul culturii, exact în sensul

-

zguduitoare pentru noi, româ

·,

d. 1 1

intelectuală

-

aceasta

1 1 11 ·lcctualului

inaccesibilă

de

Ateneu

şi

nii, bacalaureaţi sau academi

superstiţia

culturii!".

superstiţia

asta

până la misticismul operei, al

cărţii, al filosofiei, al

i..c;toriei;

agitator

şi

propagandist

un

ment, obsedat însă de ce1inţa ei
supremă:

succesul

show-ului.

El a fo_<;t primul "om-spectacol"

1 );-u nhovita în mult mai mare

misticismul muzicii ajungea la

din România, ţinând afu;,-ul un

n l. I'>Ut'ă decât n1.uzica.

un extaz care-1 putea scoate din

sfert de veac, supus tuturor ait

·�.tva al meu" era un patetic, cu

sărite pe Celibidache, dar nu pe

icilor şi sfârşind înălţat în ode. El

n 1:miheis1ne nobile, cu o inteli

noi. Când "Sava al meu" rostea,

a căutat tenace succesul şi l-a

f4

·ntă sentimentală - de unde

în transă , acel "sunteţi minunat,

găsit; cu un orgoliu cartdid - de

propunerea mea de a-şi subin

domnule Paleologu !", părea că

t tt u b enl.isiunea din ce în ce

printre nouri s-a fost deschis o

filarmonică

poartă; ignora

acceptat

1 1 1: 1 1 puţ;in muzicală: "idei nobile

. ·ntimentale":

mai mult sau

-

fiu

al unui concert-maistru într-o
ieşeană

-

marginalizarea

nu

a

şi

la

precum val

mai puţin salutar - cât miticism

mistica "actului de cultură" a

urii · aceluia; se dădea drept

românesc e în această mistică -

adăugat-o pe aceea a publicu

i

1 1 li l( l 'ralor,

dar moderatille lui îi

pun '<tu în valoare entuziasmul,

încăpăţânările

i d r l i'>mu l ,

de

l l. H ran dogmatic al umanismu
h 11.

hrusc disperate, fără multă

1

·t· ·r'

1

l(_l •raţi şi nestăpâniţi; invoca
·�· o•i celui SUlplins de jocul

prin

1 1 1 11
h 11

nit

,

îndoială,

ca

la

"poate şi german, ce, nemţii n-or

?" l-am enervat

lui, a "tinerilor care ne ascultă",

avea Miticii lor

"a tinerilor care nu ne ascultă",

eliberat din chingile groaznicei

aţâta la cucerirea păcii din bi

râs, în sfârşit, lejer,

odată şi a
alternative

Eminescu-Caragiale

"a genemtillor care . . . " Celui care
blioteci,

muzee

şi

atenee

îi

ne

plăcea să fie o vedetă într-o

întâlneam; l-am liniştit pe dată:

industrie pe care o vorbea de

a

cărei

"Din

soluţionare

câte

am

citit,

nu
oridt

ai

rău cât putea; acoperea tot, fre

':.1 "aşa e scenariul emisiu

deplânge

sugerând astfel că se prefa

adevăr, nici un neam n-a dat un

o

tip de forta lui Mitică; şi e sigur

Catavencu, de la clavecin şi cla

că

sici

:ă

poartă

�. t nde_·te

mască ,

dublu;

nu

că

trebuia

f1ivolitatea

într-un

singur

acestui

cimitir

din

netic,

voluptuos:

alerga

la

fugea

de

balul

la orgă

Academiei

la tCYate colocviile

·zut; era suficientă o inflexi

lume există un monument1 în

postrnoderne,

' " ' · patetică nUlnai a lui, o ridi

n1.am1.oră neagră, strălucind sub

aeroport la toate receptiile şi

r

. . 1 1 · de voce din ce în ce

u n plă

pentru

. 1 uzde cele

' '"1

a

mai

ÎI11.brăţişa

mai înalte, deloc

galopa

de

la

soare pe care stă sc"ris cu litere : înmoffil.ântările , nu scăpa nici
mari şi latine: Mitică. În cimitirul

un prilej să fie acolo, în primele

de

rânduri, pentru a clama: termi

la Hulon, lângă Tel Aviv."

"Am înţeles." "Ce ai înteles ?"

r n-.mul lui, fie şi ernfatic, e sin

până la neseliozitatea detestată,

distracţia !, divertismen
la Bach !
(şi seara, la telefon: " lasă , dom'

. , . �rios şi tenace. Iar când, la

până la caraghioslâcul derutant

Cosaşu, nu eşti du mneata cel

nt

·etate, ca să se înţeleagă că
se

joacă, nu glUineşte, că

. l p. ttul unei asemenea volute
. 1 g n e riano-cea ikovskiene,

" h crsarul îi răspundea, la fel

Il ·

l •nace,

că

Schubert

nu

-

ÎI11.i plăcea şi mie să-1 provoc

şi scandalizant .
În

fond,

dovedit
"mai

"Sava

al n1eu" s-a

un agent provcx:ator,

mult

sau

mai

putin

naţi cu

tul e o diversiune de

mai indicat pentru a-rni critica
ridicolul . . . ")
Dar

câteva din provocările sale

au fost substanţiale, memora

"Yesterday" al Beatleşilor

conştient" (pentru a păstra ter

bile, făcând din serata

minologia

pun • orchestra înaintea actului

vicii" care-1 fascinau), dar, para

vârf

l lude

1 dimpotrivă, că a plânge
b

"Traviata"

nn >mpatibil

nu

cu

a

e

la ce

deloc

IV-a

a

d u i lalt, că marxismul nu poate

1 tn!lerat o dată cu KGB-ul şi
1 , dezgustat de "stânga", nici

doxal,

"inteligentelor

prins

dicţie. Agent

bine

contra

toate vedetele politice şi artis
tice, snobii şi autenticii, normalii

pozitiv şi vulgarizator impetuos,
el a lucrat în cea mai puternică
industrie de pace - concurentă,

d t -:.tpta" nu-i şade prea bine,

azi, fmanciar, cu aceea de

·i apărea un melodios "am
1 11 ·les. . . " în descrescendo, bun
. 1 -.u net şi tolerartt care, fireşte,

ment: industria de divertisment

111 111

nr

trebuia

luat

"mot-a-mot".

h..,l i<:ii "nu înţeleg", mai ales
. md sunt agenţi provocatori în

l ujha cultUiii , fie ea şi la TVR.

1 1in ·,

al

meu"

avea - ca şi

<..<1 şi dun1.11.eata - misti-

arnl.a

a statului-spectacol. Ea e mai
periculoasă, pentru intelectuali,

decât aceea de război. Ea e atât
de puternică încât poate pro
duce

şi

duşmani,

modela

propriii

revoltaţi

ei

fanatici

împotriva ei, dar inoculându-le
'LID

lui un
al industriei de spectacol
intelectual spre care alergau

instigator

în

mistic,

ser

morb cu care-i şantajează şi

şi p-aranormalii,

cei care nu-l

care-I ado
diaspora şi cei din
exilul interior de după '89, de-a
valma. Unde mai găseai în
puteau suferi şi cei

mu, cei din

lume o emisiune autoprocla

cultură, întinsă pe trei
care fiecare avea
garanţia că se poate exprima
cum vrea, cum îl taie capul, fără
mată de

ore,

în

a i se tăia limba, doar cuvântul,

căci dacă "Sava nu lăsa pe
nimeni să vorbească'', tot el
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toate

fi plăcut să ştie că guvernul şi-a

oferea minunata clipă a unui:

noastră

"dorrmule

indignările sunt selective, nego

întrerupt

ciabile

primul ministru să-i aducă un

vorbesc

Sava,

sau,

lăsaţi-mă

de

nu,

să

·plec".

intelectuală:
şi

trecătoare,

dacă

şedinţa

de

apărem pe post. "Sava al ciumi

omagiu

tale" le-a ascultat atent filipicele,

Filantropia; i-ar fi plăcut mesajul

cwn

imoderapile

sale,

numit biletul emanat

am

de la biroul acelui director gen

eral al TVR prin care Iosif Sava

era avertizat sever că a transfor

nu i-a întrerupt, emisiunea a

preşedintelui

înscris în parabola Semănătoru

apreciată

parte

a

presei

de

o

ca

anumită

excelentă,

lui; i-ar fi plăcut să-1 audă pe

mei de dreapta şi de

"Iosif Sava a fost o personalitate

stânga facându-mi-1 pe "Sava al

covârşitoare,

toate personalităţile antiguver

tău" de oportunist; ca tot ei, în

imposibil

invers

-

emisiunea

Iliescu (foarte bună

,

studio;

era

ministrul Culturii declarând că

mulţi

amicii

în

unde

dintre

excepţională,

bună a opoziţiei, înşirându-se
invitate

tăffi,

evreiesc

fost

mat serata muzicală într-o tri

namentale

cimitirul

ca

neuitat sunt: "lista lui Everac" -

Printre

la

pentru

lunile următoare , să-� accepte

de

controversată,
ignorat,

iar

în

ultimele lt.mi a fost şi neînţeles",

Ion

cu plăcere invitaţia la serată !

acest "şi" conţinând un sunet

de altfel)

"De ce vă duceţi la un opor

dodecafonic plin de viaţă. I-ar fi

cu

"canto ge

tunist ?" îi întrebam; n-aveau

plăcut până şi relatarea t.mui

neral" împotriva moderatorului

replică. Să fie sănătoşi - a fi nu

monden bucureştean: "a fost o

"făcut

picioarele

e nebt.mie şi tristă şi goală, e

atmosferă foarte destinsă acolo,

preşedintelui"; emisiunea ime

apariţie pe post, trei ore ! - câţi

parcă-1

diat următoare în care doi din

trăiesc

lui

port. . . " Nu i s-ar fi părut nimic

tre cei mai străluciţi intelectuali

Sava, din tolerantele şi intole

dezonorant sau nerezonabil în

antiprezidenpali au venit în stu

rantele sale, foarte stângaci ges

această idee.

dio - eram convins că nu vor

tionate.

veni ! -, 1-au facut praf pe dl.

tionează

care a declanşat

Sava

preş

1..m

la

pentru

linguşitoare

de

"prestaţia
sâmbăta

tre

din

N.B.C.-ul?

oportunismul

(Dar
bine

cine

?

Hohote

le

I-a plăcut să fie Iosif Sava şi a
fost - al meu, al dumitale, al lui

râs la

E o urare care-mi dă curajul să

afirm cu calm şi o tandrete de

de

orice

spirit

critic,

"şalom" că tot ce i s-a întâmplat

loc

în ziua aceea de vară, ultima a

comun inevitabil în melodrama

lui pe pământ, i-ar fi plăcut. I-ar

acel

Scarlatti, Mozat.t şi Bach.

Paris, ca şi în Paradis !)

unul să-1 tămâieze pe celălalt,
uitând

aero

?

cută", urmând ca timp de 3 ore

demonstrându-ne

la

ges

B.B:C-ul
de

conduceam
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Radu Cosaşu

N
a şi cum

C

ar

fi plecat

îi
spuneam dumneavoas
tră, tu, prietene, iubitule, Mache
undeva,

cel

căruia

ne-a lăsat cu iluzia că, flindu-i în
preajmă,
dată să

am

reuşit

măcar

o

fun la fel de sinceri, de

întelegeai

că

teatrul

este

o

bucurie, un privilegiu.

De câte ori ne vom gândi la
Mache,

vom

rosti

cuvântul

senin, ca esentă a personalităţii
sale. Cuvântul senin înseamnă
cu mult mai mult decât uriaş,

Înseamnă

talentaţi, de frumoşi la suflet ca

extraordinar, uimitor.

el.

geniul de a spune totul simplu,

Mache zâmbea când greşeai,

de a face în aşa fel ca totul să

spunea

pară uşor.

când

"nu-i

erai

nimic"

neputincios

atunci
şi

te

Ne e dor de dt.unneavoastră, de

mângâia pe creştet când erai

tine, prietene, domnule profe

renegat. Pentru noi, cei care i-am

sor Dinu Manolache . . .

fost studenţi, Mache e un sim
bol.

memoria

m

r

tuneca oglinda

unde-i plăcea să
cu noi, cei tineri, am
t Tn pnmul rând că era pensionar de
nn 1 9'1 Curios 1 Avea o tinereţe a
m. urmea, îndreptând nu de
n, in repetiţii, toate scăpările
, uneori

Buruienescu, în trupa
Ploieşti, în 1 90 1 , şi despre
intru breaslă, despre care
rstoria meseriei de mai

h.ma

JUC 11 l a
t
r

Dan Tudor

fonei

buc şi un nor de fum ce
machiajului, atât,
1 c nd norul se subţia, apărea în
o rnzu figura blândă, de bunic, a lui

U

I l rul

ascultându-1,

scenei

Nea
n

Privindu-1,

discuţie, la un păhărel. când nea T onel
devenea mai vorbăreţ, am aflat că jucase
câteva sute de roluri, că a tradus şi a făcut
localizări şi că - în sfârşit - în tinereţe a
zămislit chiar câteva lucrări dramatice.
În toată ţara, colindată de el prin tumee,
avea câte-o amintire. M-a plimbat pe
străzile Craiovei, unde se angajase la
Teatrul Naţional, în 1 9 1 1 , sau, păşind
împreună prin cartierele Clujului, cu nos
talgie, mi-a vorbit despre temelia solidă
pusă împreună cu Zaharia Bârsan
primelor stagiuni ale Teatrului Naţional
de aici. De acest lăcaş de cultură şi-a legat
cea mai fructuoasă parte a vieţii artistice.
A jucat şi a pus în scenă, din repertoriul
românesc, pe Delavrancea, Davila, Iorga,
Eftimiu, alături de repertoriul universal,
din care nu au lipsit Shakespeare, Moliere
sau Pirandello.
După
1 944, apare pe scenele
bucureştene particulare, trece, o scurtă
perioadă, la Teatrul de Stat din Brăila, ca
să-I întâlnesc apoi ca proaspăt angajat al
scenei din Sărindar. Aducea în colectivul
nostru experienţa lui de o jumătate de

veac şi ne-a demonstrat-o în anii care au
urmat, prin creaţiile din Hagi Tudose,
Aminti rea a două dimineţi de luni şi
atâtea altele, ca să-şi încheie cariera cu un
rol de adevărat bijutier în piesa lui Paul
Everac, Ape şi oglinzi.
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Era, cum spuneam, zgârcit. Cu o memo
rie extraordinară, ţinea minte exact pe
cine şi cu cât a împrumutat Nepotolindu-şi
dorinţa de a mai înmulţi paharul. doritorul
ridica două degete.
- Banca Albina, bâz !
Nea Tonel scotea tacticos portofelul şi,
întinzându-i solicitatorului banii, nu uita
să-I avertizeze:
- Pe 1 6, la chenzină, jarcalete !

' �p

'

profil

intre părinţii lui Mircea Balaban
inginerul Emil Balaban, director
general al Paştelor şi director al
Şcolii Politehnice, şi Virginia, născută
Mănciulescu -, mama este aceea care
manifestase înclinaţii artistice, fiind absol
ventă a Conservatorului de Muzică şi
Artă Dramatică din Bucureşti. Oraş în
care, la 1 3 decembrie 1 905, s-a născut
viitorul actor. După clasele primare,
făcute acasă (cu examene la şcoala
"Clementa"), el unnează clasa întâi de
liceu la laşi, familia alegând, din cauza
războiului, soluţia plecării în refugiu. La
revenirea în Capitală, junele este înma
triculat la Liceul "Gh. Lazăr". Începuse să-i
placă teatrul, mai ales că se şi vede încu
rajat de maeştri ca Ionel Ţăranu sau Ion
Manolescu . Încă elev, se înscrie la
Conservator, la clasa Mariei Filotti. O dată
cu încheierea primului an îşi ia şi bacalau
reatul. iar la sfârşitul celui de-al doilea
obţine un angajament la Teatrul Mic.
În 1 927, punând punct uceniciei
bucureştene, pleacă la Paris, unde va
rămâne opt ani, răstimp în care îşi ia, în
1 934, licenţa în litere şi filosofie la
Sorbona. Viaţa lui de slujitor al scenei
pare să înceapă sub bune auspicii. Va fi
primit să studieze, fiind curând şi angajat
la Theâtre de !'Atelier al lui Charles
Dullin, apoi la Theâtre Parte de Saint
Martin; a mai jucat mici roluri, sub direcţia
lui Louis jouvet, şi la Theâtre Maturins, în
trupa lui Georges Pitoeff. Dar, întors în
ţară, pe Mircea Balaban nu-l aşteaptă, din
păcate, o carieră briantă. În ansamblurile
prestigioase de atunci el a contat ca un
interpret, mai curând, de a doua linie,
îndeosebi în comedii, la Teatrul Naţional
din Bucureşti (de unde îl îndepărtează
Paul Prodan şi unde îl readuce Victor

D

�
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Un fenomen ! Au existat în meserie
actori, care au fost prezenţi pe scenă un
număr impresionant de ani, cum ar fi
Matei Mi Ilo, care a colindat ţara 48 de ani,
sau, mai recent, Lucia Sturdza Bulandra,
care a înnobilat scena românească vreo
60 de ani. Lui nea Tonel i-am fost partener
pe scenă când se apropia de venerabila
vârstă de 90 de ani, agonisind nu mai
puţin de 75 petrecuţi între decoruri.

-

Înainte de a-şi lua definitiv rămas-bun de
la noi, în 1 982, l-am văzut pe micul ecran
povestind despre începuturile filmului
românesc. Era la fel cum îl cunoscusem,
vioi, precis în date, cu trabucul în colţul
gurii. Cu ochii lui jucăuşi, în rama televi
zorului, parcă ne zâmbea: "Batp.-vă
norocul să vă bată, jarcaleţilor !"
Îi mai lipseau doi ani până să devină cen
Constantin Dinescu
tenar.

•

come 1an

Eftimiu), Teatrul Nostru, Teatrul
Municipal, Teatrul de Comedie, Teatrul
Modem, ca şi la Teatrele Naţionale din
Craiova şi Cluj. A figurat, cu prezente
episodice, în distribuţia unor filme (printre
care, Moara cu noroc). Încetează din viaţă
la 1 august 1 97 1 , în Bucureşti.
E, poate. şi o nevoie de compensaţie în
râvna lui Mircea Balaban de a scrie versuri
- dorinţa de a-şi pune în relief vocea
lirică, alta decât aceea de pe scenă, ce nu
ajungea să dobândească rezonanta la
care, desigur, înamoratul de capricioasa
muză nădăjduise. Meloman - compune
poemul în proză Năluca ascultând un
cvartet de Debussy -, el caută să imprime
poemelor lui (din "Le Moment", 1 938, în
franţuzeşte, din "Universul literar", 1 942,
în româneşte), lucrate într-o tehnică
impresionistă, o anume muzicalitate. O
calitate, inventivitatea imagistică, elabo
raţie a unui diletant preţios, se transfonnă
în contrariul ei, câtă vreme versul pletoric
e pândit de facilitate.
În "Revue roumaine" ( 1 964- 1 97 1 ), omul
de condei, căruia un anume rafinament
de artist trecut prin cultură nu-i lipseşte, a
publicat tălmăciri în franceză ale unor
creaţii - în versuri sau în proză aparţinând lui Al. Macedonski, Ion Pillat,
Lucian Blaga, V. Voiculescu, M ihai
Codreanu,
G.
Călinescu,
Eugen
jebeleanu, Nicolae Labiş, Nichita
Stănescu ş.a. 1 n 1 970- 1 97 1 , înregistrează
o versiune proprie, în limba franceză, a 25
de poeme ("Poesie roumaine du XX
eme siecle" - Tudor Arghezi, G.
Topîrceanu, V. Voiculescu, Ion Pillat,
Adrian Maniu) pe un disc, apărut în 1 974.
Aşa cum în 1 947, pentru turneul
Teatrului Alhambra în Liban şi Egipt,
tradusese libretul operetei Ţora surâsului
https://biblioteca-digitala.ro

de Franz Lehăr, în 1 965, cu prilejul
deplasării Teatrului de Comedie în
Franţa, Mircea Balaban face acelaşi lucru
cu piesele Umbra de Evgheni Şvarţ şi
Muşchetarii Măgăriei sale de Ion Lucian.
Dramatizarea după jules Veme, O iarnă
printre gheţari, a fost transmisă la Radio
Bucureşti.
În manuscris, în afara unor tălmăciri de
versuri, din româneşte în franţuzeşte (de
la V. Alecsandri la Tiberiu Utan) sau din
franţuzeşte în româneşte (de la Paul
Verlaine la Paul Fort), i-au rămas mai
multe texte dramatice, printre care
Eterna poveste, prezentată, în 1 939, spre
lectură Teatrului Naţional din Bucureşti,
câteva dramatizări după Balzac şi
Somerset Maugham şi două piese scrise
în limba franceză; de asemenea, un sce
nariu cinematografic. Memoriile lui Mircea
Balaban, care încă nu s-au editat, poartă
titlul 46 de ani de teatru.
Poeme alcătuite în franceză susţin partea
sentimentală a romanului A/ treilea
( 1 943). Un "debut remarcabil", potrivit
aprecierii lui Pompiliu Constantinescu,
impresiile lui Perpessicius fiind şi ele mai
mult decât favorabile. "Aplauzele" aces
tea I-au emoţionat, fără îndoială, pe
ambiţiosul autor. E curios că ele nu I-au
stimulat să continue "aventura" întru epic.
Pe urzeala unei poveşti de dragoste
(lrene şi jacques visează o iubire care să
poarte "accentul veşniciei"), M i rcea
Balaban unnăreşte să dezvolte tema des
tinului - eternul "al treilea", care sfărâmă
iluziile şi proiectele a doi logodnici aflaţi în
pragul vieţii. jacques, student în sculptură
şi arhitectură la Paris, este victima unei
eredităţi încărcate, care nu va întârzia să
răbufnească. Ciclotimic, trecând uşor de
la veselie la tristeţe, tânărul suferă de

C1l.1ţ1e maniacă", iar "deraierea" lui e
�t1tă de unele comportări ciudate.
fArş1 ca un "strigoi", într-un ospiciu,
od· l�nd d1n zăpadă - simbol lejer - o
Detaliile morbide abat romanul în

sfera patologiei, speculată într-o anecdo
tică insistentă. Tentat de analiza psiholo
gică şi de speculaţia ce se vrea subtilă,
romancierul nu-şi reprimă deloc, în
pasajele descriptive, gustul pronunţat

pentru metafora susceptibilă să coloreze,
să împânzească liric o naraţiune care,
urmând acest curs, se diluează treptat.
Florin Faifer

A

sur as,
are
surpriză ne-a oferit Teatrul
"Ţăndărică", invitându-ne la
spectacolul Surâsul şi bomba al
mpan1ei olandeze de teatru "Clovn &
m d1e".

O

o e un actor-clovn cu remarcabilă
de sugestie. El ştie să lucreze cu
pm, pentru copii. A participat, de altfel,
programul Artschool 1 Artecole iniţiat
UNITER. Tot ce face e de o mare de
ţc, îmbinând umorul şi poezia cu o

rt

1

fct1ţe chemate din sală. Un simplu
copilul e pe scenă, gata să execute
m1şcările pe care i le indică el,

esc imediat, strigând-o când ea disul culminant al spectacolului e scena
bomba, care, după ce e aprinsă ca la
JOC de artificii, explodează, dând
·!"(' unui minunat trandafir roşu.
O or:l de plăcută destindere...
Margareta Bărbuţă
u

n

intitulat Surâsul şi bomba. Spectacolul a
folosit atât elemente dramatice, selectate
din diferite tipuri de teatru, cât şi ele
mente de circ, constituindu-se într-un
neaşteptat succes de public. Toate com
ponentele sale au avut un caracter sur
prinzător: bătrânica-martor, clovnul alb
care se trezeşte la viaţă sub ochii specta
torilor, copiii din public chemaţi pe scenă
cu scopul de a intra în "joc". Recuzita,
jocurile de lumini, instrumentele muzicale,
de la saxofon la acordeon, cutiile muzi
cale şi lăzile de gunoi au îmbogăţit
montarea. Amo Huibers a început să
realizeze spectacole în cadrul propriei
companii teatrale după mai multe stagii
de perfecţionare, majoritatea chiar în
Italia - locul de naştere al commediei dell'
arte - şi după nenumărate colaborări cu
companii de circ europene.
Care este diferenţa dintre clovnul poetic
Amo şi clovnul clasic, obişnurt al arenelor
de circ ?
Stilul meu este total diferit de acela
grotesc al clovnilor de circ; eu nu lucrez
cu măştile clasice. Spectacolele mele
arată ca nişte poezii. Sunt naive, uşor de
înţeles, sentimentale. Stâmesc imaginaţia,

nu sunt doar simple glume. Ca şi în poezii,
poţi cit.i "printre imagini". Poţi vedea ce
vede toată lumea sau îţi poţi recunoaşte
naivitatea şi nedumerirea propriei
copilării. Nu vreau ca publicul doar să se
amuze, vreau ca el să fie uimit, surprins de
lumea creată în jurul lui.
Spectacolul Surâsul şi bomba este subin
titulat "program pentru familii". Ce este,
de fapt. un program pentru familii ?
În multe ţări europene adulţii au uitat că
au fost cândva copii. Din acest motiv, şi
teatrul pentru copii, teatrul de păpuşi sau
marionete nu este considerat o compo
nentă culturală. Clovneria este privită şi
mai rău. Î<1 Olanda, ea nu are nici un fel
de tradiţie, iar puţinii clovni care există fac
spectacole exclusiv pentru copii. Eu mă
adresez atât copiilor cât şi adulţilor.
Teatrul pentru copii trebuie să-i convingă
în primul rând pe adulţi, ei fiind aceia care
aleg spectacolele în locul celor mici. Din
acelaşi motiv, teatrele pentru copii caută
din ce în ce mai mult teme care i-ar putea
interesa şi pe părinţi. Adulţii sunt plini de
copilării şi, când vin la teatru alături de
copiii lor, văd totul prin ochii acestora.

Interviu

Arno: "Spectacolele mele
unt naive, sentimentale"
1nv1taţia Ambasadei Olandei, a
nd.wel Culturale Române şi a Teatrului
T nd:lncă", Compania olandeză de
J "Clovn & Comedie" a prezentat cu
vr Jl poetic Amo un one-man-show
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I rina Ionescu

Jlo c u

ar s e ,

OVI

de teatru
Se ded i că l u i C l au d i u Bleonţ

1 . Când l-am văzut pe Trigorin căzând în
scenă (premiera spectacolului Pescăruşul
de Cehov la Teatrul Dramatic din
Constanţa, 1 997,. subit, ca un brad eroic,
mi-a revenit în gând: "Doamne,
pre(a)facută mai este arta aceasta". De mi
ţi-I trăsneşte de pământ până şi pe
autorul de best-seller-uri pentru cu
coanele moscovite de la 1 89 . Îndată o
văd pe Nina Zarecinaia tăind scena de-a
latul către culise. De dincolo, se aude
plânsul Ninei. Respiră senzual, îi simt
parcă toate atingeri le laringiale, aud cum îi
freamătă sânul. De unde intrase Nina
apare fulgerător Arl<adina, aplecată, cu
mâinile întinse, întruchipare vibrantă a
. .

matemităţii îndurerate, şi cuprinde între
palme chipul celui întins pe burtă cu o
mână sub trup şi-un ochi deschis, înotând
confuz, ca un delfin într-un ocean de
lapte. Scena s-a umplut de o emoţie atât
de pură, iar mişcările dezordonate ale
persoanelor pun temei într-un adevăr
care le aparţine numai lor. Am căzut în alt
timp, publicul a uitat să mai respire,
Arl<adina se ridică, tăcută, arzătoare, TI
priveşte pe Trigorin în ochiul viu prin care
el cere ceva nedescifrat. Arl<adina fuge
apoi în culise şi revine cu aceeaşi îngrijo
rare, nemaiprididind cu sufletul, înge
nunchează, îi pune lui Trigorin mâna pe
frunte. Dincolo de perdeaua din stânga se
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aude şoapta înspăimântată a Ninei şi tot
de acolo, peste o clipă, se iveşte în scenă
un harap cu mânecile suflecate, rămâne
drept, parcă trufaş, TI scrutează rece pe
omul doborît, îi cercetează de la distanţă
ochiul neliniştit, apoi se alătură Arl<adinei.
Încearcă să-I salte pe Trigorin de umăr.
Scriitorul e docil, se ridică uşor şi se lasă
condus de cei doi către culise.
În scenă e multă lumină. O scenă albă,
singură, curată. O scenă ca un somn în
care nu intri.
La începutul reprezentaţiei, actorii piesei
lui Cehov forfoteau ca sub vrajă,
repetând întruna, dezordonat, replici din
Pescăruşul, dar şi din alte piese de Cehov.

toate. vocea lui Treplev se dis
cu claritate: "Ăsta-i tot teatrul.
na. culisele, întâia, a doua şi încolo
Semnul tutelar al spectacolului
u g şi-1 dispute TEATRUL şi VIAŢA
1'\.1 că e chiar teatrul acesta, nu unul
It sau "reprezentat", e scena specluiL 1 nostru cea în care coborîseră
rL o clipă, cu toatele, umbrele
vtene. Sunt chtar culisele acestea şi
aceasta în care Treplev. Arkad1na ŞI
1na1a se sfâş1e între viaţă şi teatru. şi
•

pnu-z1să, ne încredinţaserăm ci:! "ăsta-i
atrul... şi încolo nimic". Plonjat în
oncreteţea şi exclusivitatea acestui
tru, ma1 poţi alege arta de viaţă ?
ocma1 e1, actorii. care ar fi trebuit să ştie
mat b1ne rostul mag1c al spunerii de
t t

ns cu ideea că ei
plu nu mai cred, de
telor şi le scuipă cu
tp
m1crobiştii pe

oficiază într-un
fapt, în puterea
virtutea cu care
stadion cojile

1 ot teatrul... şi încolo nimtc" atunci
, eu sunt fericit, am văzut miracolul
pe scenă, dar voi, aruncătorilor de
, vo1 aţi trăit spaima VIEŢII în scenă
m -aţi arătat cum s-a născut din
ma voastră fluturele din crisalidă. Eu
tt emoţia mistică a invocărit une1
rg prin cuvânt, iar voi v-aţi ales cu
roa a că ceea ce faceţi în scenă nu e
r minciună. Dacă îl strigaţi pe zeu, el
r aude şi chiar vine. Vine, vine ca un
-bau şi vă striveşte pentru că i-aţi luat
le·n deşert ŞI l-aţi strigat ca şi cum
fi stngat după o păpuşă moartă şi fără
me.
rnrşrt. în foater, m-am întâlnit cu frusa luliana Moise şi cu frumosul ei
rbat Mircea Anca şi le-am spus: "Ar tre-

EŢII

decât... continuarea.
Ţârcovnicul a ieşit la fel de agitat, lăsând
, scena ca pe o JUmătate de sâmbure
despicat, misterios şi cald.
Peste alte câteva minute, apăru un bărbat
. elegant, cu chip de profet rus. tot aerul
: din jur vibrând de farmecul virilităţii şi al
: inteligenţei lui, şi ceru cu gest sigur să fie
apnnse luminile în sală. De asemenea,
ceru îngădu inţă pentru incident cu
.
impetuozitatea unui actor de rasă, Alexa
Visarion, regizorul spectacolului. Lumina
murdară din sală se revărsă peste scenă şi
publicul se desprinse cu greu din încremenire.
' După antract, în rolul lui Trigorin apare
: Alexa însuşi, cu chipul lui de profet rus, şi
. de scriitor, şi de fermecător de femei.
Nina Zarecinaia semnalizează în obraji o
culoare ardentă. Descopăr acum ce senzuală e, ce frumoasă. Spectacolul se
; încheie cu desenul de la început. Actorii
forfotesc spunând replici din Cehov.
'Ăsta-i tot teatrul", spune şi Treplev.
M-am uitat fix la Alexa, regizorul. Parcă îi
venea puţin să plângă. Făcuse rolul lui
Tngorin cu textul în mână. A fost frumos.
. În locul lui, aş fi oprit această ultimă
secvenţă chtar atunci, în spectacol. Dar
Alexa era fericit.
·

·

·

·

·

n rea şi nervii voştri. reprezentaţii de
tru mai teatrale decât teatrul vostru şi
atu de vtaţă mai crude decât vă imag- . 2. Nu sunt superstiţios şi n u obişnuiesc să
răţt vot că se ascund în spatele . văd în coincidenţe ameninţăn apocaliptJce. Dar cred în fatalitate şi în ştiinţa ei
p\J . "Vorbeşti ca o piază-rea'.
: foarte riguroasă de a cântări fapte şi
' duc aminte că, la câteva minute după ' cuvinte. Atrag atenţia istoricilor teatrului
românesc că, după un număr de
It în scenă, ca un apucat, un ţârcovnic reprezentaţii în rolul Hamlet. la Craiova,
, cu barbă despicată, posedat "Vă rog, actorul Adrian Pintea a căzut la pat cu o
dublă pneumonie.
Întreg spectacolul Hamlet în regia lui
or. spuneţi-mi, e un doctor în sală ?"
r:lmânea încremenită, răpită de spec- Tompa Gâbor este imaginat ca o expli·

·

citi:! înscenare, un grandios teatru în
teatru. Marcellus şi Bemardo îşi dau
primele replici cu stângăcia lecturii crude
în faţa măsuţei de machiaj. În această
punere în scenă intră alte puneri în scenă.
Hamlet îşi joacă nebunia. Apoi Hamlet
însuşi creează un moment de teatru (în
teatrul din teatru) pentru a demasca
crima regelui Claudius. În final, după ce
Hamlet îl omoară pe Claudius şi îl răneşte
de moarte pe Laertes, urmând să moară
el însuşi atins de vârful otrăvit al spadei, se
întâmplă blasfemia Pentru că povestea s-a
terminat,.actorii ale căror personaje fuse
seră lovite de moarte se ridică în picioare:
Claudius, Laertes, Polonius. Hamlet nu. El
rămâne răpus, sfidând înscenarea - printr-un
adevăr al fiinţei lui mai presus de bâlciul în
care a fost silit să joace.
E o chestiune pur speculativă. Pentru a
demonstra superioritatea morală şi
umană a lui Hamlet, T ompa Gâbor a
introdus o instanţă nouă, încă un nivel
suprareal pe care Hamlet să-I depăşească.
Hamlet trebuia să treacă o vamă pe care
ceilalţi nu o pot trece - asta a dorit regi
zorul. Şi-atunci, pentru că în piesă este
vorba şi despre teatru, ce înveliş suprareal
s-ar arăta mai sugestiv, şi încă în spirit
baroc, decât teatrul însuşi ?
Deci Hamlet trece peste limitele personaJului care este, peste limitele înscenării.
De fapt. Hamlet demonstrează precaritatea condiţiei teatrului. După ce s-a
folosit de el, de teatru - prin ilustrarea
unui adevăr ocultat politic - şi 1-a transformat în denunţ, acum îl părăseşte dispreţuitor. Părăseşte marea înscenare, toc
mai minciuna numită teatru, prin moartea
lui sfidătoare. Revelatorul (prin contrast
al) nobleţei lui umane a funcţionat, acum
nu mai rămâne decât un reziduu.
Dar orgoliul mistic al acestei arte ? Cum
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se poate ea hrăni din propriile slăbiciuni şi
anateme ? Ce rost are dacă se naşte din
spaima de propriile limite pe care nu le
depăşeşte, dar pe care şi le arată cu
înverşunare ? Or "teatru în teatru" este
prilejul prin care teatrul este pus să se
confrunte cu viaţa, cu nefalsitatea, cu
neminciuna, cu absenţa iluziei, e silit să-şi
pipăie mereu praporele acesta subţire şi
transparent care-I separă incert de uni
versul comun... în vreme ce el aspiră,
probabil, la o sferă o lui, imponderabilă,
precum muzica sau poezia lirică. Nu ştiu,
spun doar: probabil. Oricum, "teatru în
teatru" este un mod de a submina teatrul.
de a-1 ridiculiza. "Teatru în teatru"
dezvăluie o funcţie fie protestatară a
teatrului, deci denunţiativă (cum este
pantomima înscenată de Hamlet), fie
autodenunţiativă - pentru că apare ca
expresie a unei realităţi falsificate faţă de
realitatea adevărată. Teatrul are oroare
de propriul chip, un Narcis întors care se
detestă şi aspiră la a fi mai mult decât
este. Iar când îi este arătat chipul, se
răzbună, pedepseşte.

�

40

Să vedem atunci de ce s-a îmbolnăvit
Adrian Pintea de dublă pneumonie.
Pentru că, în loc să se ridice în picioare
alături de Mihai Constantin, de Adrian
Andone şi de I lie Gheorghe, care-i
întruchipează pe Claudius. pe Laertes şi
pe Polonius, conformându-se convenţiei
teatrului în teatru, moartea lu1 Hamlet se
dovedeşte mai puternică decât convenţia
(decât teatrul), o sfidează şi astfel Adrian
Pintea, artistul, rămâne mai mult decât e
firesc întins pe scândura rece a scenei,
într-o cămaşă de scrimeur. Cum să nu
răceşti. cum să nu faci pneumonie după
ce ai ţinut în spinare patru ore de specta
col, tocmai ai isprăvit un duel şi-acum stai,
muritor şi cald, cu bronhiile ostenite la
podea ?
Ştiu, raţionamentul e trivial. Sigur că
Adrian Pintea s-a îmbolnăvit din cu totul
alte cauze. Însă miezul întâmplării n-ar
trebui să-i lase indiferenţi pe aceşti artişti
care s-au hotărît că sunt creuzete de
energie, fachiri şi magi, preoţi în templu. Ei
nu observă că irită duhuri ? Te joci de-a
teatrul în teatru, arăţi că poţi oricând
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depăşi teatrul, că n poţi ridiculiza pentru
că în străfundurile inteligenţei tale îl dis
p reţu ieşti, îi arăţi l im itele ş i-atunci
se-ntâm plă ca el să te şi ajute s-o faci. Şi
chiar să-şi arate limitele, lăsându-te să
scapi uneori chiar dincolo de instituţia de
ciment şi var. Şi-uite aşa, P.entru că
Hamlet a îndrăznit să părăsească "scena"
personajelor lui Shakespeare, Adrian
Pintea a ajuns să iasă (temporar) de pe
scena lui Tompa Gabor.
Nu puneţi la întrecere teatrul şi viaţa !
Competitorul mai slab, foarte orgolios şi
viclean, va sabota cursa prin non-combat.

3. Pentru cine-şi mai aduce aminte de
spectacolul lui Andrei Şerban Gne are
nevoie de
teatrur
de Timberlake
Wertenbaker, din 1 990, ei bine, cronica
acestei întâmplări nu s-a sfârşit. O navă
engleză plină cu delincvenţi se îndreaptă
spre Australia, urmând să "descarce" pen
tru închisorile din ţinutul sălbatic al
sfârşitului de secol 1 8. Căpitanul
expediţiei are ideea de a le oferi oame
nilor josnici un divertisment umanitar,

p

tmrt;ându-le să joace teatru. Ce rost
teatrul ? Îl face pe individ să privească
lumea din unghiul altei identităţi, cu ochii
altut om şi ai altor oameni, deci îl umani
z ază. (Empiric, aspectul acesta n-a fost
",, todată demonstrat. Teoretic, însă, e o
m;! frumoasă.) Când teatrul ca motiv se
nunţi! a fi tratat în teatru, se recomandă
p<'ctatoru(ui. nu întotdeauna, dar destul
dt d s, să se păzească. Să se aştepte la
" e. În jocul de-a convenţia teatrală şi
d a spargerea convenţiei, spectatorul
de de obicei victimă. Vin actorii peste
1. il calcă, îl pipăie, il întreabă, îl giugiulesc
Şt·l tachinează, sau, cum se spune in ter
mrnt de estetică teatrală, îl fac să par
ttoţ>e. Îl trezesc din amorteala lui
burgheză, chipurile contemplativă, pe
a r omul de teatru o detestă. La fel cum
rsonajele trec pragul dintre teatru şi
tn.t (viaţă), tot aşa şi actorii urmează să
c, din scenă în spaţiul spectator. Au
ut o şt actorii lui Andrei Şerban. lată-i
lmpanzind o jumătate din sala mare a
T tlrului Naţional, semănând groază
ar_

ttate, printre atât de inhibaţii şi de
undaţii în prej udecăţi spectatori.
ont nu primesc în schimb decât zâmt Jenate, îmbujorări penibile, încuvi
deliciul celeilalte

n
u

ntnţare.
rânduri în faţa mea, Cerasela Stan,
de ea, în rolul unei borfaşe
b ţe, cuprinsă de o furie veselă, face
n �alt nebunesc de un metru în aer şi
nzcază în braţele unui bărbat pe care-I
1 tmbtăţtşează şi-1 sărută, îl ciufuleşte şi-1
muş<,, de ureche, provocând o undă de
tt 1

ochelari, corect îmbrăcat, de viitor. Întâm
plarea face să fi aflat că a rămas cu un sin
drom ciudat în urma acelui şoc de
emoţie. Cam peste doi ani, Cerasela Stan
a ajuns la Paris pentru a se opera de
noduli pe corzile vocale. Apoi a dispărut
undeva, mai departe în lume. Am senti
mentul foarte clar că Cerasela şi-a găsit
un fel de liman în braţele ceva mai puţin
perplexe ale unui australian.
Am căzut. vai mie, în şăncălănie. Vă spun,
totuşi, că atunci când am văzut-o pe
Cerasela - la care atât de mult ţin pregătindu-se să sară asupra bietului om,
acolo, printre noi, spectatorii, mi-am zis:
"Nu. Nu se poate să facă aşa ceva
Cerasela. Actriţă aşa minunată". Am
suferit puţin pentru ea atunci, o clipă, şi
îmi vine să cred că lucrul acesta a contat.
Pentru că în viaţa de zi cu zi e nepoliticos
să joci teatru, adică să te fandoseşti, să faci
pe nebunul, dimpotrivă, în teatru, actorii
- de meserie fiind actori - au impresia că
e dreptu 1 lor să joace teatru cu spectatorii.
Să-i măgulească şi să-i sperie cu
descinderile numai până la o suflare dis
tanţă. Dar nu le şade frumos. Îşi pierd
aura, şi încă nu-i foarte grav. Mai rău este
orgoliul lor de a-şi risca de bunăvoie aura.
De aici, ispita de a aluneca din ficţiunea
d ramatică în real itatea imediată sub
aceeaşi "mască", din teatru în viaţă, dar...
fatală iluzie de apreciere: viaţa e mai iute
decât teatrul şi nu invers !

4. Dacă ar fi aşa cum spun eu, atunci ar
însemna că Pirandello e un focar sigur de
dezastre personale pentru actorii care se
încumetă să-i aducă textele în scenă. S-a
montat şi se montează încă mult texte de
Pirandello la noi, ceea ce întăreşte imag
inea unui teatru românesc preocupat ca

rto ri

•

niciodată altcândva de relaţia inscenare
viaţă (manipulare:adevăr sau iluzie-reali
tate). Nu cunosc nici un detaliu despre
spectacolele Pirandello. Se poate ca, în
acest caz, teoria mea să nu-şi găsească
suport. E şi normal: autorul ia asupra lui
tot păcatul.

5. Am scris acum câtăva vreme un text
despre expresionismul teatral şi am strâns
toată demonstraţia în jurul sintagmei: stig
mat interior. Expresia aceasta mi-a
lunecat în minte ca pe un unt de vorbe
din amintirea mea de lector şi auditor
inegal de vorbe, sau s-a născut pur şi sim
plu, indiferentă, insolentă. Ideea nu e rea
deloc. Spectacolele expresioniste aduc în
scenă personaje purtătoare de stigmat
interior, obsedate de mântuirea sufletului
lor, de transfigurare. Pentru societatea
românească de după 1 989, stigmatul
interior expresionist este proiecţia ideali
zată a atât de râvnitei revoluţii interioare,
transfiguratoare pentru fiecare individ in
parte. Vorbeam acolo despre societate,
despre politică, despre vinovăţia pactului
cu istoria şi totul se învârtea în jurul aces
tui stigmat interior care ordona
speculaţiunea uneori chiar credibil.
Îmi place sintagma: stigmat interior.
Uneori chiar credibil.
Da, dar nu poţi atârna realul în cui.
Trebuiţ să fii mai puternic decât cuvintele
care te vizitează. Vorba spusă pe neştiute
se întoarce şi-ţi arată puterea ei înzecită.
Nu poţi atârna realul în cui nici când joci
teatrul intel igenţei tale, doldora de
cuvinte şi de reprezentări, pe foaia de
hârtie.
Sebastian-Vlad Popa

•

•

m inCi nOSI
�

unoaşterea trecutului nu este doar un imperativ moral
al vieţii politice, ea devine o necesitate pentru toate
segmentele vieţii publice. Există martori mincinoşi
"' cum inocenţi: de câte ori se reia un text clasic, auzi la
1 ş. a dtn sală că, degeaba, "nu e ca spectacolul de atunci".
nd intorci capul, vezi că nostalgicul, chiar dacă era născut la
t 5pectacolului invocat, nu avea, vai, vârsta competenţelor
Dar nostalgia "dă bine": e lirică, neverificabilă şi cultă.
însă şi falsificatori interesaţi: mutând uşor accentele,
•
lllnd un nume cu altul, deplasând data unei premiere sau

C

a unui premiu, se redimensionează o glorie şi se reconstruieşte
un caracter.
Nu tot ce s-a creat în anii dictaturii a fost un compromis cu o
orânduire criminală, tot aşa cum nu totul a fost "rezistenţă prin
cultură".
Asociaţia criticilor care îşi va propune un efort consecvent
pentru ordonarea datelor şi analiza trecutului va avea tot drep
tul s-o privească de sus pe cealaltă.
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rima întâlnire de la
teatru este ''înfricoşătoa
re" . Aflu că vom repeta
în fiecare zi între şase şi zece
ore. Afară, oamenii, nepedepsiţi
ca noi, se duc seara în Piata
Mare şi se uită la ieslea gigan
tică ce se construieşte acolo,
simbolic, în fiecare an, pe la
mijlocul lui decembrie. Ma
nechine îmbrăcate în hainele
personajelor biblice stau în jurul
Domnului-copil, în timp ce oiţe
adevărate mişună cu priviti
candide şi uimite ptintre figuri

P

descopăr că Ioan, profet dar
(de stil) divine. Atunci, în aerul
om, are limitele şi "defectele"
care te pişcă de geros şi umed
sale; cineva replică precum că
ce
e,
sub
lum.inile
care
Isus era mai abil decât Ioan,
împodobesc clădirile fantastic
dantelate în piatră şi aşezate ceea ce mi-a trezit t.m soi de
revoltă locali.zată precis şi vio
într-un dreptunghi ce delimi
lent în stomac; descopăr că
tează spaţiul pieţei, belgienii
Antoniu şi Cleopatra se dis
par copii cu nasuri roşii de frig,
veniţi să guste mister religios de
tanţează de Isus în sens tempo
Crăciun. Este a,.<>adar un privi
ral doar prin vreo două decenii;
nu mă pot împiedica să fumez
legiu să-1 joci pe profetul Ioan
în astfel de împrejurări tempo şi sunt supărat pe mine că-mi
rale şi geografice. Mă întreb consum în mod inutil o mare
dacă nu e un sacrilegiu faptul
parte dm energie; sunt profund
atras actoriceşte de scena dintre
de a îndrăzni să întruchipezi, ca
actor, un personaj biblic. Mă
Salomeea i Iokanaan (numele
lui Ioan în textul lui Wilde),
consolează umorul şi profunzi
plină de contraste şi paradox
mea inteligenţei lui Wilde, pre
uri, prilej de a descoperi dimen
cum şi gândul propriu că
siunile fantastice ale credinţei în
reprezentanţilor
Comunităţii
Isus a profetului; admir felul
Europene, cu sediul în capitala
belgiană, merită să li se joace o foarte teatral de a lucra al lui
festă nevinovat-religioasă, a 'Ihomas şi mă bucur că bunele
lui maniere britanice nu frânea
cărei morală este că decadenta
unei lumi nu se poate rezolva
ză forţa itnaginilor scenice; mi-ar
plăcea să arăt acest lucru unor
numai cu instituirea monedei
colegi români care, acum vreo
europene uniCe.
zece ani, mai aveau puţin până
De la a doua repetiţie am
înţeles că teatrul va deveni,
să-mi spună că nu sunt un actor
mteresant pentru că nu sunt
aproape la propriu, casa noas
tră .
Acolo
luăm
mesele,
grobian. Dar au trecut prea
mulţi ani şi kilometri de att.mci . . .
repetăm fără încetare în tot felul
Aflu cu uitni.re că locul unde ne
de spaţii, încercând să nu per
turbăm. total programul celor aflăm, clădirea teatrului, sitt.mtă
lalţi, bem ceaiuti uneori şi . în strada Ecosse, a fost la
cafele adeseori. La un m01nent începutul secolului un grajd. La
dat le-am spus colegilor bel
stradă era un cotp de casă
gieni: "Cafeaua are la voi un îngust şi alb, cu două etaje, care
gust special, unic. Nu e mai l servea drept locuinţă pentru
bună ca în alte părţi, dar proba ' proptietarul de cai şi familia sa
(azi acest cotp de clădire este
bil că în această an<bianţă ea
administraţia teatrului). Pe un
capătă alt gust. Simt totdeauna
culoat� mascat la mtrare de
pe limbă gustul de cafea de la
poarta mare, mergeai paralel cu
Teatrul Poem". Monique mi-a
clădirea albă, până spre un soi
replicat gtijuliu: "Nu uita să scrii
de hangar lung şi îngust, care
acest detaliu în unnătoarea ta
era adăpostul pentru cai, graj
carte". Iată, Monique, am făcut-o!
dul (azi, sala Cafe-Theâtre).
Regizorul este milluţios şi
creează o lume din fiecare Deasupra ei era şura (azi, sala
platou a teatrului). Între grajd şi
replică pe care actorul o
rosteşte. E bine ! Dar oare voi casa proptietarului de cai s-a
putea asimila toate acestea ? Se construit ulterior un culoar
acoperit (azi, mica sală Studio,
amestecă în mine complexe de
de treizeci de locuri). Ceea ce
copilărie şi adolescenţă, cu
itnagini biblice pe care nu le este şi mai amuzant e că pro
prietarul de cai a trebuit să
am avut decât târziu sau deloc;
.
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Radu Duda

To m pa G abo r
intre teatru si film

� dl---'du.io.caul,...oq,gl---

�

Domnule Tompa Găbor, aţi participat in
luna iunie la festivalurile de teatru de la
Sitges şi Barcelona cu spectacolul
Cântăreaţa cheală. Care au fost ecourile ?
Spectacolul Cântăreaţa cheală a fost primit peste tot. întotdeauna şi în ambele

montări pe care le-am realizat, cu entuzi
asm. Cu producţia Teatrului Maghiar de
Stat din Cluj am fost în turneu în şase ţări.
Spectacolul de la Limoges, cu care am fă
cut, de asemenea, tumee şi cu care am
participat la festivaluri, s-a menţinut pe
afiş trei stagiuni consecutiv - şi asta, în
condiţiile în care Theâtre de I'Union, al
cărui director este Silviu Purcărete, nu are
trupă permanentă (ca, de altfel, toate tea
trele franceze, cu excepţia Comediei
Franceze). La festivalul de la SaarbrUcken
a fost primit cu un entuziasm extraordi
nar; aici a fost, poate, cel mai mare succes
al spectacolului franţuzesc. La prima re
prezentaţie au asistat spectato � care înţe
legeau limba franceză şi reacţionau "la re
plică", pe când cei din a doua seară, ne
pricepând deloc franceza, au aplaudat mai
rar în timpul spectacolului, dar la sfârşit a
fost delir. Pur şi simplu nu voiau să lase
actorii să iasă din scenă.

�

44

La Sitges nu am avut săli la fel de pline ca
la SaarbrUcken. Din nefericire, a fost chiar
prima reprezentaţie din festival şi, după
părerea mea, nu a mers atât de bine, şi
din cauză că a trebuit să aşteptăm timp
de peste o jumătate de oră venirea criti
cilor de la deschiderea festivă. Am jucat în
acelaşi spaţiu în care se desfăşurase cu un
an înainte spectacolul lui Peter Brook O,
ce zile frumoase! În schimb, în seara ur
mătoare, lucrurile s-au îndreptat. Am avut
cronici bune, am primit şi alte invitaţii , atât
eu, ca regizor, cât şi spectacolul. Astfel,
pentru ediţia din anul viitor voi monta,
probabil, Aşteptându-1 pe Godot, apoi
voi ţine cursuri de regie la Academia de
Teatru din Barcelona, unde Cătălina Bu
zoianu predă de doi ani actorie, şi sper că
voi realiza, tot aici, Preţioasele ridicole de
Moliere. Voiam să pun în scenă, pentru
Festivalul de la Sitges, N u nta insângerată,
proiect imposibil deocamdată pentru că
Lorca nu e tradus în catalană !
Pentru că aţi pomenit de Peter Brook, ce
spectacole ale sale aţi văzut in ultima vre
me ? Ce impresie v-au lăsat ?
Am văzut L'homme qui şi, într-un fel,
continuarea acestuia, Je suis un pheno
mene. Acţiunea celui de-al doilea text se
petrece tot într-un spital-centru de cerce
tări psihiatrice. Artiştii uită faptul că sunt
actori, ei nu interpretează, ci există. Sim
plitatea desăvârşită e un lucru extrem de
greu de realizat. De cele mai multe ori,
când se încearcă aşa ceva se cade în ma
nierism, pentru că, la urma urmei, şi anti
maniera e tot o ... manieră. Pentru a ajun
ge la această simplitate şi la acest adevăr
atât de dens, a fost nevoie de o muncă
îndelungată cu actorii (trei din trupă lu
crează cu Brook de douăzeci şi cinci de
ani). Brook, ca şi marii povestitori orien
tali, care pot fi epici fără să literaturizeze
şi fără să devină plictisitori, reuşeşte să se
retragă în spatele poveştii. Spre deose
bire de el, mulţi regizori care renunţă la
spectaculos şi încearcă să facă un specta
col discret, cad în manierism, mimând
doar simplitatea. Actorii lor nu sunt pre
zenţi, ci interpretează simplitatea. M area
diferenţă constă în capacitatea de identi
ficare a artiştilor cu soarta acelor oameni,
cu personajele înseşi. E un proces foarte
greu de realizat într-o perioadă de re
petiţii de cinci-şase săptămâni.
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Să ne intoarcem la festivalul de la Sitges.
puncte de interes se ofereau unui om
de teatru ?
Dintre spectacolele care m-au impresionat,
aş aminti Leonce şi Lena de BUchner,
montat de Sven-Eric Bechtolf de la Tea
trul "Thalia" din Hamburg, şi Visul de
Strindberg, în regia Cătălinei Buzoianu, fo
losind mai multe spaţii de joc din palatul
Maricel, un loc absolut superb. Acelaşi
spectacol, la Barcelona, s-a j ucat la
Teatrul Lliure. (Ambele au fost realizate
special pentru festivalul de la Sitges.)
Pe lângă producţiile realmente impor
tante, alte momente atractive din progra
mul festivalului TI constituiau reprezentaţii
le one mon show de la miezul nopţii, în
clubul El Retiro. Aş vrea să o amintesc pe
Sonia Kehler, care a interpretat songuri
de Brecht, explicând, înainte, cărui perso
naj aparţinea cântecul şi conţinutul textu
lui. Într-una din seri a cântat o formaţie de
jazz compusă din cinci membri, fiecare
din altă ţară: Spania (Catalonia),
Germania, Olanda, Belgia şi Franţa. A fost
un concert extraordinar. Programul festi
valului mai cuprindea şi o serie de colocvii
pe tema dramaturgiei contemporane, la
care au fost invitaţi dramaturgi şi regizori
catalani contemporani.
Ce proiecte aveţi in ţară pentru viitorul
apropiat ?
Am început filmările pentru Apărarea
chinezească, primul meu film artistic, o
coproducţie româno-franco-maghiară.
Aproape două treimi din producţie sunt
acoperite de partea maghiară, prin stu
dioul Obiektiv (care a produs, între altele,
Mephisto) , o treime revine părţii române
prin O.N.C. şi Covi-film, iar restul este
asigurat de Euroimages. În distribuţie este
prezent actorul francez Jean-Pierre
Becker.
Şi restul actorilor ?
Personajul principal este jucat de un actor
maghiar, Gyory Emil, cu care am lucrat în
teatru de două ori, în Ungaria. El interpre
tează un fost deţinut din Siberia care,
după douăzeci de ani, se întoarce în Ro
mânia anilor '60 şi nu prea înţelege ce se
întâmplă aici. Ceea ce nu s-a reuşit în Si
be'ria se va reuşi în câteva zile trăite aici:
omul îşi va pierde până şi identitatea. Ro
luri importante au şi Maia Morgenstem,
Victor Rebengiuc, Mihai Constantin, lvăn
Ce

D ngel (Ungaria), Paul Chiribuţă, Victoria
C':ociaş. Mai sunt actorii clujeni Csiky
Andrâs, Bogdan Zsolt, Kardos Robert,
D1meny Aran ş.a., care au roluri episodice.
ln ce limbă va fi coloana sonoră ?
lmul va fi prezentat. probabil, la
�ptămâna filmului maghiar" şi va fi vor
bit în limba maghiară. Actorii români vor
1 dub laţi ulterior, dar la filmare fiecare
v<w
beşte propria-i limbă. Există intenţia
a face o versiune în limba română,
;! producătorul Covi-film o va consitimp vor dura filmările ?
' m un program foarte strâns. Filmările
Ul ază numai treizeci de zile. E un film
c în comparaţie cu producţia celor
uropene: tot bugetul se ridică la mai
\In de 600 000 de dolari. Ca să aveţi o
r , 1ne. Szab6 lstvan, regizorul filmelor
M histo şi Colonelul Redl, a inceput
rea (tot la studioul Obiektiv) a unei
roducţii maghiara-canadiene cu un
·t de 1 6 000 000 de dolari.
înainte de februarie 1 999, probabil.
procesarea, montajul, dublarea, sin11Zarea sunet-imagine ş.a.m.d. vor
cel puţin două luni. Cu siguranţă că
n la copia-standard va mai trece încă
1 1n:1. astfel că e posibil ca în ianuarie să
n filmul 'în cutie".
Aţi mai lucrat vreodată cu Maia
Morgenstem ?
nefericire, nu, deşi aveam foarte
proiecte de colaborare. La Piatra
\ era vorba să facem, cândva,
ce şi Lena, iar la TNB, Troilus şi
1da. unde ea ar fi trebuit să inter
ze Cresida (spre surprinderea mul
tare nu o vedeau în acest rol). Sper
1p:l terminarea acestui film să mon1 "Bulandra" Regele Lear, cu Maia în
1 Goneril.
1

Revenind la teatru, care va fi următorul
spectacol montat în ţară ?
În principiu, ar fi Regele Lear, de care
aminteam. Sper că post-procesarea filmu
lui nu va influenţa prea tare planul stabilit,
conform căruia urmează să începem
repetiţiile, la Teatrul "Bulandra", în
decembrie, cu Victor Rebengiuc în rolul
titular. Eu cred că atelierele s-au şi apucat
de lucru. Scenografia va fi semnată de
Vittorio Holtier. Sper să putem face spec
tacolul în această iamă. Pe de altă parte,
anul viitor am în proiect un nou Ionescu
care s-a jucat destul de puţin; e vorba de
Pietonul văzduhului, pe care-I voi face
pentru festivalurile de la Dublin şi Belfast.
Aş dori, totuşi, să pot realiza şi acasă un
spectacol, anume Misterul buf de
Maiakovski.
Acestea sunt proiectele regizorului
Tompa Găbor. Dar proiectele directoru
lui Teatrului Maghiar de Stat din Cluj ?
Ca director am gânduri mult mai bogate
şi mai interesante decât simpla montare a
unui spectacol. Aş dori, în primul rând, să
menţin pe afiş acele spectacole pe care le
cred, la ora actuală, foarte valoroase şi
apreciate nu numai la noi, dar şi în
străinătate. De exemplu, Scaunele a par
ticipat la Festivalul de la Sitges, având un
mare succes de public şi cronici exce
lente. Toate cele trei spectacole ale lui
Vlad Mugur se vor relua şi sper ca Livada
de vişini, care mi se pare unul dintre mari
le spectacole ale ultimelor stagiuni, să fie
selecţionat pentru Festivalul Naţional de
Teatru. Am planuri de tumee cu aceste
montări. Spre exemplu, Doi gemeni
veneţieni (care a luat Premiul UNITER
pentru cel mai bun spectacol din stagi
unea 1 996-97) ar urma să participe la un
tumeu în Franţa; un schimb cu Theâtre
de la Criee din Marsilia, unde există un
spectacol cu aceeaşi piesă care, la rândul

său, a câştigat premiul pentru cel mai bun
spectacol al anului 1 997 în Franţa. Vrem,
de asemenea, să putem duce Livada de
vişini la Moscova. Scaunele e invitat, pen
tru anul viitor, la festivalul de la Belfast. Cu
Troilus şi Cresida încercăm un tumeu
destul de mare, care ar cuprinde, între
altele, Dublin, Marsilia, poate Limoges,
Barcelona şi Amsterdam.
În stagiunea aceasta, Dragoş Galgoţiu va
monta Furtuna, care va constitui prima
noastră premieră. Apoi Kăvesdy lstvan va
relua repetiţiile începute anul trecut cu
Opera de trei parale. Ar urma Misterul
buf; vom avea şi un spectacol de tineret,
Pasărea-rug de Lăng Zsolt, un foarte bun
prozator, redactor la o revistă literară din
Târgu-Mureş. Şi Cătălina Buzoianu a
promis că, spre sfârşitul stagiunii, va veni
să monteze un spectacol. încă nu ştim ce
anume. În aceeaşi idee, aş dori să contin
uu colaborarea cu Vlad Mugur.
Dar cel mai important proiect rămâne
construirea sălii Studio, pentru că, în pofi
da rezultatelor obţinute de teatrul nostru
în ultimii ani, el este unul dintre puţinele
din ţară care nu dispun de o asemenea
sală. Aceasta ar rezolva, în primul rând,
problema cronică a spectacolelor de tip
"studio" la care, acum, trebuie să ne
urcăm cu public cu tot pe scenă, uneori
în pofida concepţiei regizorale. În al doilea
rând, un asemenea spaţiu de joc ar influ
enţa în bine activitatea actorilor pentru că
există, la noi, datorită acusticii foarte slabe
a sălii mari, tendinţa spre un stil uşor
expresionist, spre o ridicare artificială a
tonului, în detrimentul vocii umane. În
fine, existenţa celei de a doua săli ar
rezolva foarte dificila convieţuire cu trupa
Operei Maghiare.
Liana Ornea
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d ru m al zi l e i către n oapte

Al

de Eugene O ' N e i l l

n viaţă renunţă la a-ţi mai căuta feri
cirea, încearcă doar să-ţi procuri palia
tive - altfel spus, mijloace prin care să-ţi
anesteziezi sentimentele, gândurile!
Acesta îmi pare a fi crezul personajelor lui
O'Neill. Dar, dacă a trăi înseamnă exclu
siv a răbda suferinţa, atunci la ce bun să-ţi
continui viaţa ? Date tiind aceste conside
raţii, îmi pot închipui o viziune regizorală
în care pasivitatea la supliciu a Tyronilor
să tie privită cu dispreţ. Doar în limitele
unei asemenea dezavuări îmi explic
notele comice evidente în spectacolul de
la "Nottara".
În seara când am văzut reprezentarea
tragediei lui O'Neill, publicul a râs cu
poftă. Nu ştiu dacă efectul de ilaritate
exprimă tocmai intenţia dramaturgului
sau dacă nu cumva acesta minimalizează
mesajul textului. Spectatorii au simţit,
poate, afinităţi cu personajele posedate
de patima băuturii, unii au fost fără
îndoială impresionaţi când şi-au recunos
cut comportamentul cotidian; însă ar fi
fost firesc ca motivaţia specifică a perso
najelor să fie mai bine conturată decât
aspectele de suprafaţă, cum sunt

apucăturile de beţivi ale bărbaţilor
Tyrone. În schimb, am impresia că o idee
esenţială a piesei a fost neglijată: este
vorba de relaţia Tyronilor cu arta.
Atitudinea faţă de artă este în text un ele
ment strategic în creionarea personajelor.
Pentru tată Qames Tyrone) arta oferă
modele pe care să le concretizeze în
viaţă; pentru fiu (Edmund Tyrone) arta
este un drog, diferit de alcool, altceva
decât morfina, dar la fel de eficient pen
tru a trişa în jocul cu viaţa. Edmund este
obsedat de poeziile "damnaţilor", james
Tyrone este mândru de a fi trăit nu numai
în viaţa obişnuită, ci şi în viaţa ideală a
teatrului lui Shakespeare. Dar James
Tyrone, aşa cum este interpretat în spec
tacol de Ştefan Sileanu, nu dovedeşte a fi
parcurs experienţa shakespeariană.
Interpretul dezvăluie o natură relativ
echilibrată şi o morală sănătoasă, dar nu
apare în ipostaza de artist (actor).
Luarea în batjocură a dramei acestor per
sonaje are sens numai ca semn al totalei
lipse de speranţă pe care o comunică
întregul spectacol şi, mai insistent, finalul.
Spre surprinderea spectatorilor, în ultimul
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moment al spectacolului, camera în care
se afiă Tyronii este invadată de o apă ce
se scurge din pereţi. Astfel conştientizăm
că prăbuşirea l umii Tyronilor este
inevitabilă.
Dacă orice spectacol este o şansă de a-ţi
nuanţa infinitesimal trăirile, atunci Lungul
drum al zi lei către noapte mi se pare va
loros prin sentimentul, persistent în
memoria mea, că nici o fărâmă din
suferinţă nu poate fi îndepărtată, nici o
infimă parte din rău nu poate fi suprimată.
Personajele spectacolului se disting prin
absenţa rezistenţei în faţa tendinţelor
malefice ale propriului caracter. Nu-şi pun
vreodată întrebarea dacă ar putea schim
ba ceva în ele înseşi, o asemenea eventu
alitate nu intră în calcul. Contradicţiile din
tre ele nu sunt niciodată foarte dure, pen
tru că ele se cunosc prea bine şi fiecare,
cu greşelile sale, este pentru celălalt
imposibil de modificat, ca şi destinul.
Complace rea personajelor este şi temeiul
perspectivei comice sub care pot ti
receptate.
Ioana Şişcu

Teatrologie, anul 11

proscenium

ps

�
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e sa

utele frumoase sunt �ţate. Cum era
copiiMie Daniela Nane ?
fost şi eu răsfăţată, având în vedere
m fost singură la părinţi, dar nu în
excesiv. Eram destul de înţeleaptă;
oferea aproape tot ce-mi doream,

....
�
..-

să-mi dea siguranţă materială. Ar fi vrut să
devin medic. Am început să învăţ pentru
medicină, dar, după ce am luat treapta a
doua cu o medie foarte mare, am spus:
"Stop, eu aş vrea să dau la teatru. Vă rog
să mă înţelegeţi şi să mă sprijiniţi. Dacă nu
intru de prima
c:
t:: dată,
dau
-�
L: unde
vreţi
m
c:
voi". N-am
m
::l
intrat atunci,
o
însă
am avut
-2
noroc: după
Revoluţie s-a
m ă r i t
numărul de
locuri.
Cum a fost
copilăria la
laşi ?
Mi s-a dat o
educaţie care
lăsat
m-a
de
destul
dezarmată în
faţa vieţii din
Bucureşti. La
laşi, dacă spui
o vorbă, e
Nu
vorbă.
sunt oamenii
atât de agitaţi,
de încrâncenaţi. Sunt mai aşezaţi, viaţa are
alt ritm, vorba moldoveanului: "Ho, că nu
dau turcii !". Mi-a luat destul de mult timp
ca să-mi d� u seama că în Bucureşti se
poate şi altfel. Dar nu mi-am pierdut
încrederea în oameni.
Te simţi dezffidăcinată când te întorci la
laşi ?
Nu. Colegii mei s-au căsătont, au copii
deja, sunt aşezaţi la casele lor, cu facultăţi,
masterate... Am puţin timp când merg la
laşi, dar câteva zile le petrec cu ei.
Neavând fraţi, am mulţi prieteni.
Cum ai ajuns să participi la preselectia
pentru "Miss România", titlu pe care apoi
l-ai câştigat ?
Oricum veneam la Bucureşti pentru
pregătire. Trebuia să-mi umplu timpul cu
ceva. A fost o experienţă în plus. Atunci
mi se părea o activitate adiacentă scenei.
Este, într-adevăr, dar mult d iferită.
Această experienţă mi-a prins foarte bine

-'
+-'

1n un copil care nu îşi cunoaşte
donnţelor. Am fost un copil iubit
'\'t asta.
visau pe atunci pruinţii tăi pen-

··

av

a o voce extraordinară de
d1n păcate necultivată. Bunicul, la
foarte bine. Eu nu am moştenit

am ales ce mi s-a potrivit dan1 ind de la trei ani, mi se spune,
fiu actriţă, părinţii se gândeau,
m•n , la o profesie care să-mi
o poz1ţ1e socială deosebită şi care
1

pentru că am înţeles care sunt
diferenţele.
Apoi ai intrat la Actorie, la clasa profe
sorului Mircea Albulescu. Te-a marcat
personalitatea sa C}rtistică ?
Este un profesor extraordinar, pentru că
îşi deschide sufletul către noi, ne învaţă
tot ce ştie - şi ştie într-adevăr. M-a impre
sionat faptul că, din prima zi, i-a numit pe
studenţii săi "colegi", în ideea că cei patru
ani de şcoală trec foarte repede.
Rolul de debut în teatrul profesionist a
fost Emilia din Patul lui Procust, în regia
Cătălinei Buzoianu, la Teatrul "Bulandra".
Cum a fost întâJnirea cu această regizoare, cunoscută şi ca un formator de
actori ?
E adevărat, toţi anii de facultate înseamnă
o căutare. Mi-ar fi plăcut să fac roluri cât
mai diferite; am jucat destul, dar nu atât
cât mi-aş fi dorit Cu Cătălina Buzoianu se
lucrează foarte bine. Ascultam toţi cu
sfinţenie ce spunea, pentru că majoritatea
eram studenţi şi această întâlnire era o
şansă pe .care nu trebuia să o ratăm. E
mare lucru să lucrezi cu un regizor în care
să ai deplină încredere. Dacă doamna
Buzoianu îmi cere să fac ceva, chiar şi
atunci când, poate pe moment, mi se
pare nepotrivit. îmi dau seama foarte
curând că este o idee extraordinară pe
care eu l'l început nu am înţeles-o.
Eşti actrită acum la Teatrul "Bulandra",
protejat de "pălăria" celebrei Lucia
Sturdza, teatru pe unde s-au perindat
mari maeştri ai scenei. Cum resimţi
această tradiţie ?
Să ştiţi că m-am întrebat dacă doamna
Bulandra, în cazul în care ar mai fi fost în
viaţă, m-ar fi angajat sau nu. Sunt marcată
de seriozitate intrând în acest teatru. E o
răspundere foarte mare, având în vedere
că pe această scenă au JUCat atâţia actori
extraordinari. Fiecare dintre noi trebuie
să ducă mai departe numele Teatrului
"Bulandra". Am fost bine primită de colegi.
Îmi place să lucrez în echipă şi nici nu se
poate altfel în profesiunea asta; stilul de
lucru e foarte special aici, în sensul că, la
repetiţii, toţi ne spunem opiniile fără ca
ceilalţi să se supere. Se discută şi se alege
soluţia cea mai bună.
Cum e colaborarea cu generaţia consa
crată a teatrului ?
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Este cât se poate de normală şi aşa şi tre
buie să fie.
Crezi că ai fi o actriţă telegenică ? Deşi în
România se face film puţin, ai cochetat cu
platoul de filmare ? Vezi un viitor pentru
tine în film ?
Sunt mai mult telegenică decât foto
genică. Când eşti în faţa camerei ai o con
tinuitate a stării, pe când în fotografie
încerci să fii cât mai diferită, pentru a
putea fi imortalizate cât mai multe stări.
Te-ai vedea mai curând actriţă de film
decât de teatru ?
E foarte greu, pentru că în România nu
prea se face film, dar mi-ar plăcea. E
adevărat că la teatru, într-o seară, îţi
poate ieşi o scenă mai bine, una mai
prost. Dar te concentrezi mai bine data
viitoare ! Pe când în film revenirea asupra
lucrului nu mai e posibilă.
Ai început să fii manechin Tn timpul facul
tăţii. Am observat că, atât în străinătate
cât şi la noi, actriţele se îndreaptă spre
modă şi manechinele, spre film. Cum 1ti
explici ?
Sunt domenii care se interferează. Pe
scenă porţi un anumrt: costum şi el face
parte din personaj, chiar creionează ca
racterul acestuia. O actriţă se îndreaptă
spre modă pentru că e deprinsă deja să

poarte un costum, să intre în "stofa" lui şi,
în funcţie de ceea ce îmbracă, are o anu
mită stare. În timp ce modelele tind spre
actorie pentru că e un domeniu mediati
zat: în modă, la o anumită vârstă, nu mai
poţi face faţă, din motive bine ştiute.
Unele dintre ele au făcut chiar film: Elle
McPherson, Claudia Schiffer, Cindy
Crawford: cea <;iin urmă, cu mai puţin
succes. Fiecare după posibilităţi.
Tu de ce te-ai Tndreptat spre modelling ?
Îmi place foarte mult să pozez, pentru că
încerc să subliniez personalitatea costu
mului printr-o stari'! anume, printr-o atitu
dine, un gest. Mă ajută foarte mult faptul
că sunt actriţă.
Cât eşti de actriţă când pozezi ?
Tot timpul sunt actriţă, pentru că eu ca
fiinţă sunt destul de timidă. Nu se vede,
dar cei care mă cunosc o ştiu. Sunt model
poate şi din dorinţa de a lucra. Am u n
temperament foarte activ ş i mi-e greu să
stau degeaba. Totdeauna îmi găsesc ceva
de făcut, iar când sunt solicitată să lucrez
ca manechin, o fac cu cea mai mare
plăcere.
Ce părere ai despre teatrul de revistă ?
Mă interesează - în măsura în care
umorul e de bună calrt:ate - pentru că
copleşitoare, e grea,
mai ales în România
timpurilor de azi. E o
bucurie extraordi
nară, la teatru, când
oamenii
râd
şi
scena
opresc
aplaudând numai ca
să le dai timp să mai
râdă.
Te simţi atrasă de
comedie ?
Îmi place foarte mult
să fac comedie pen
tru că mă simt bine
când oamen11 se
bucură. Ei au nevoie
să râdă aşa cum au
nevoie şi să plângă,
să fie emoţionaţi.
Astfel devin mai
conştienţi chiar de
rostul lor în viaţă.
Sunt o fire veselă şi
optimistă: cred că
dramele cotidiene
rezolvabile.
sunt
Important e să pro
duci emoţie, nu con
tează în ce context.
Omul modest care e
Daniela Nane nu se
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simte nedreptătit de publicitatea �l.JU
uneori aproape Tn exclusivitate aspectului
sau fizic ?
Am trecut prin diferite stări în legătură cu
acest subiect. Am fost, la început, flatată,
apoi am început să mă simt vinovată, apoi
am început să fiu iritată, apoi enervată,
acum nu pot decât să fac haz de necaz.
Face parte din mine, a trebu1t să îmi asum
acest lucru. Am şi m izat puţin pe asta, la
început. Nu ştiu dacă am făcut bine sau
rău.
Tn ce sens ai mizat pe asta ?
La început, eram cunoscută mai mult ca
"miss". Atunci când lumea îţi ştie numele,
e mai atentă la tine. Ai posibilitatea, în
acest fel, să fii remarcat mai repede.
Există acton şi actriţe care sunt foarte ta
lentaţi, dar nu au avut şansa unei media
tizări adecvate. Am m izat pe asta şi pen
tru faptul că oamenii au nevoie de mode
le, de mft:uri, de basme, care să fie admi
rate ca fiind altfel decât ei - deşi noi sun
tem totuşi oameni obişnuiţi. Au nevoie să
se raporteze la ceva pe care îl percep ca
superior.
Am auzit că ai un cal. Cum ţi-ai descope
rit pasiunea pentru echft:aţie ?
Îmi plac foarte mult animalele. Părinţii mei
au avut patru pisici siameze. iar eu am
trăit mereu alături de câini. Deci am iubit
şi caii foarte mult. Calul e un animal cu
totul special, ca şi relaţia mea cu el. Acum
un an, însă, am căzut. Am jucat două
săptămâni cu ochiul vânăt: A fost
neplăcut: în Patul lui Procust eram machi
ată şi nu se vedea, dar a doua şi a treia zi
jucam o contesă foarte mândră de felul
cum arată şi era destul de penibil
(oricum, foarte comic la urma urmei).
Am avut şi o filmare la televiziune şi nu
puteam fi luată în prim-plan din nici un
unghi, aşa că a treburt: să folosesc o
pereche de ochelari de vedere (care,
până la urmă, au "dat" foarte bine pentru
personajul respectiv). Dar. de atunci, sen
timentele pentru calul meu s-au mai răcit.
Ce e mai important pentru tine, cariera
sau viaţa de familie ?
Viaţa de familie. Se spune că nu poţi face
creaţie adevărată decât dacă eşti nefericit.
Dar eu, ca să pot să-mi concentrez
atenţia asupra profesiei, am nevoie să fiu
liniştită, iubită, să am o relaţie bună, să mă
simt protejată, ocrotită. Deocamdată, nu
sunt dispusă să renunţ la viaţa de familie
pentru carieră, dar nici la carieră pentru
viaţa de fam ilie. O să încerc să le
împlinesc pe amândouă în aşa fel încât
să-mi fac viaţa frumoasă şi să fiu fericită.
M i rona Hărăbor

scena !umjj

si

e regizorul Carle Battistoni de la

senine Crăciunuri din viaţă !"

Piccolo

De câtva timp Strehler se tot declara

Roma nu-mi permiteau să plec nici la

"senin". Eu am lucrat cu el din

1 972.

Mi lano, nici în altă parte. Trebuia să mă

Putea fi definit în o mie de feluri, dar cu

achit de obligaţii ca să pot face faţă cu

nici un chip "senin". Şi totuşi a reuşit să

demnitate ofertei sale. Ne-am dat întâl

de Mozart,

"croiască" spectacolul în unsprezece zile.

nire, am discutat vreo zece m inute, apoi

ma creaţie scenică a marelui regizor

Astfel că atunci când a trebuit să reluăm

mi-am făcut bagajele şi, la 1 septembrie

M-am întrebat atunci - şi mult

lucrul singuri, ne-a fost destul de uşor să

1 972, m-am mutat la Milano, de unde nu

aceea - de ce alesese Strehler acest

terminăm ceea ce mai era de făcut Am

m-am mai m işcat. Am început să fac

căutat să fac un

teatru cu Giorgio Strehler.

p

Teatro din Milano, cel

mai apropiat colaborator al lui

G101�1o Strehler, l-am cunoscut în perioa

d in care [!nisa înregistrarea spectacolu
lUI

d

operă

p rut

Cosi fan tutte

eli va fi cel din urmă, dar care

, v. 1,

marcheze un eveniment atât de

spectacol

cutăm, fiindcă angajamentele mele de la

de care

Strehler nu s-ar fi dezis. Sigur, lipseau

Ce se putea ltwltţa de la el 1

luminile, care în montările sale erau o

Se putea învăţa ce este profesionalismul.

rtant precum inaugurarea Noului

componentă esenţială, lipsea el, care era

Pentru că simţul artistic î1 ai ori nu î1 ai.

lo". ce îi poartă az1 numele (visase
O de ani). Simpla explicaţie potrivit

irepetabil şi inimitabil. Când ajungeam la

Nimeni nu ţi-I poate da. Sigur că primul

probleme de atmosferă tipic strehleriană

lucru despre care vorbim în ceea ce-l

tnche1a astfel trilogia lui Mozart şi

ca gust şi sensibilitate, simţeam cu toţii un

priveşte e simţul artistic. Dar Strehler era

Don

nod în gât şi ne dădeam seama ce

şi

nu mi se

u 1c •cnt:i. Era, mai degrabă, în acest

pierdere am suferit. Dar experienţa a fost

măsură să vorbească precis şi competent

teribilă. Ne-am întrebat de multe ori

despre toate compartimentele scenei.

pentru opere cu

dacă merită să mai continuăm. Până la

Ne-a învăţat pe toţi modul de a aborda

b1guu, probată de atâtea ori,

urmă a învins însă voinţa noastră de a

un text în deplin respect pentru autor, de

înfrunta dificultăţile pentru a duce

la

a nu ne suprapune niciodată autorului, ci

umente pentru propriile-i neli

capăt munca începută de el.

doar

b•nt•tulată "giocosa",

Cosi fan

Pentru noi Strehler era un permanent

îndeaproape. Aud că este acuzat uneori

o asemenea lucrare. Toţi marii
.
........ ....,,.. dintăreţi, regizori o consideră

reper, nu numai pe scenă, dar şi în viaţa

că n-a lăsat urmaşi, moştenitori. Nimic

de zi cu zi din teatru. În chestiunile cele

mai fals ! Pentru că dacă parcurgem lista

atât de puţini ajung să-i atingă

mai banale, când aveam o ezitare, ne

oamenilor care au făcut teatru în ultimii

utând, în aparenta ei superfi

adresam lui Strehler. De aceea ni se

30 de ani, vedem că aproape toţi au tre

fl'liSterul dramelor identit:lţii pe

spune acum că suntem orfani de Giorgio

cut pe la Piccolo. De la actori la regizori

ntc (realizase mai înainte

CikMmi ş1 Nunta lui Figaro)
d1lecţia artistului

1

1

rare sau muzicale, care-i ofe

d

r

şi până la scenografi.
Tn

ca

regizori,

.
ceea ce vă priveşte... ?

Eu las posterităţii o parte importantă din
m izahscenele lui Strehler, transcriindu-le

fi ascuns mâhnirile regizorului

profesionist, ce aţi Tnvaţrt esenţial de
la el 1
E uşor să vă răspund: totul ! Înainte de a-1

Mozart odinioară, suferea de

cunoaşte, aveam o altă meserie. Făceam

intenţionez să produc pe videocasete şi

•stona

acestei montări, sunt gata

c'l, proiectând

televiziune.

Eram

prim-cameraman

la

Cosi fan tutte,

1 970, Strehler
mi-a propus să lucrăm împreună Azilul
de noapte, iar la sfârşit m-a întrebat dacă
sunt dispus să-i fiu regizor secund pentru
că

ciudată, în

Str

hler a lucrat la acest spec

unsprezece zile. Dar într-un fel

urma

Memoriile

să facă, tot la televiziune,
lui Goldoni. l-am răspuns că

nu ştiu dacă voi fi lăsat să fac munca asta,
eu fiind operator. "Mă ocup eu.

O să

reuşesc, şi ai să vezi", mi-a spus. Nu l-am
mai văzut după aceea un an de zile. Într-o
dim ineaţă a sunat telefonul şi am auzit:

1

seconda,

care eram legaţi în primul rând afectiv şi

Roma. Într-o zi, era prin

ul

a-1

căreia îi eram colaboratori pasionaţi.

trădllrilor şi hărţuielilor supor-

r

de

al teatrului. Era în

Strehler. Simţim lipsa unei persoane de

Ca

c'

un "meseriaş"

că Mozart şi-a pus o mână pe

nostru.

Era senin. În ultima zi,

1lutat pe actori urându-le cele

de Crăciun

"Sunt Giorgio !" "Care Giorgio

întrebat.

"Giorgio

povestit că

Memoriile

Strehler"...

?", am
Mi-a

nu s-au mai făcut şi

pentru televiziune. Sunt mulţumit de asta.
Acum montez

Cosi fan tutte,

La Grande Magia de

iar apoi

Eduardo De Filippo,

una d intre ultimele creaţii ale lui Strehler.
Spectacolul îl vom reface în aprilie viitor.
Tn

acest moment se reia Arlecchino.
spectacolul pe care Giorgio Strehler 1-a
re�ut, cu prilejul aniversării teatrului,
după modelul celebru văzut Th Thtreaga
lume (şi
realizat Th 1 947). Cât timp
credeti că se poate apela la acest pro
cedeu al refacerilor ? Credeţi că astfel de
producţii pot fi considerate, Th raport cu
cele iniţiale, "autentice" 1
Nu cred că există o limită prestabilită.

Arlecchino

e

un

spectacol

istoric.

Indiferent cine va veni la conducerea

şi oferindu-le o zi de

că se întoarce la Piccolo pentru că Paolo

teatru lui,

Tn plus, le-a spus: "Vă mulţumesc

Grassi se mută la Scala, şi că ar vrea să

Strehler, noi vom cere să se păstreze

Tm1 dăru1ţi unul dintre cele mai

mă ia asistent. l-am spus că vin să dis-

acest filon istoric, al tradfţiei strehleriene.
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acum,

după

moartea

lui

Cred că până când vor mai exista oameni
ca mine (care din 1 972 şi până azi i-am
fost practic alături la toate spectacolele
de la Piccolo) o parte a preocupărilor
noastre va fi , cu siguranţă, dedicată mem
oriei lui Strehler. Vom realiza, într-o

Ion

manieră care să-i poată fi atribuită lui,
după modelele păstrate, alte şi alte
montări antologice din creaţia sa.
În clădirea pe care n-a mai trăit să o vadă
funcţionând, chipul lui Strehler este peste

M ari n :
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TALON DE ABONAMENT
Începând cu luna L-------'

magiC
şi o ocaz1e

telefonat la Lugano, pentru următorul
interviu:
Există o valoare emoţională a acestei
''întâmplări" ?
Spectacolul, realizat împreună cu
Giorgio, de care mă leagă o prietenie de
mulţi ani şi o admiraţie fără margini, a
marcat inaugurarea noului "Piccolo". A
fost un pariu pe care 1-a făcut Giorgio; eu
l-am secondat, după puterile mele, în
partea muzicală. Un Mozart tânăr, cu
cântăreţi tineri, cu o orchestră tânără,
într-un teatru necunoscut pentru noi şi în
faţa unui public extrem de exigent, nu
numai din Milano, ci şi din toată Europa,
din SUA, din japonia.
Au avut loc 30 de reprezentaţii, fapt
neobişnuit ca programare. Dispariţia lui
Giorgio, dar şi calitatea spectacolului, au
atras un număr foarte mare de oameni şi
a trebuit să mai dăm încă 1 3 reprezen
taţii. În total, 43 de spectacole în 54 de
zile !
Aţi trăit şocul dispariţiei lui Giorgio
Strehler îhainte ca spectacolul să fi fost
tenrninat..
Repetam împreună de circa trei

osl fan tutte a fost dirijată la
Milano de cunoscutul muzician
de origine română Ion Marin.
Am ţinut să afiu şi părerea sa despre
acest eveniment, motiv pentru care i-am

tot. Afişe şi fotografii ... Când Clm fost con
dusă să văd sala mare, unde acum se
strângeau decorurile de la La Grande
Magia, am avut impresia că o epocă a
acestui glorios teatru se încheie.
Doina Papp
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săptămâni. În ajunul Crăciunului ne-am
întors împreună la Lugano. Şi el, ca şi
mine, locuia în Elveţia. Am stat de vorbă
până târziu, apoi mi-a telefonat pe la 1 2
noaptea, iar a doua zi am afiat că a
murit... Noi, artiştii, am refuzat să ne
lăsăm copleşiţi de acest lucru şi am con
tinuat să lucrăm, ducând la bun sfârşit
ceea ce începusem şi avându-1 foarte
prezent printre no1 pe Giorgio.
Spectacolul a mers mai departe - ca, de
altfel, toate proiectele de la Piccolo -, iar
anul acesta îl vom relua şi vom face
tumee în mai multe ţări europene.
În altă ordine de idei, a existat o i ntensă
campanie de presă în jurul spectacolului,
cu televiziuni din 27 de ţări şi posturi de
radio din 35, de la New York până în
japonia. Micul mare absent, din punctul
meu de vedere, a fost România. E
regretabil, mai ales că în România există
oameni de teatru care au avut legături cu
Giorgio Strehler, iar el fusese nu cu multă
vreme în unrnă la Bucureşti. La nivelul
fiecărui om poate exista, desigur, scuza
costurilor ridicate ale unei deplasări, dar,
la nivelul instituţiilor, este cel puţin jenant.
Ce mesaj a transmis Strehler prin acest
ultim spectacol ?
Am lucrat şi la alte producţii ale lui
Strehler, am dirijat spectacole de-ale lui
la Viena. Îl cunoşteam din 1 987. Faptul că
am putut lucra împreună a însemnat un
minunat schimb de energie şi de inspi
raţie, un joc magic şi o ocazie ce va
rămâne un moment de referinţă în viaţa
mea artistică. Nici astăzi nu mă pot gândi
la Giorgio ca la un dispărut. măcar şi pen
tru faptul că îi zăresc casa pe geam de la
mine... Prezenţa lui va rămâne - deşi
detest fonrnula asta -. va însemna întot
deauna una dintre pietrele de hotar ale
secolului în ceea ce priveşte teatrul.
D. P.
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