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emperamentul artistului este, în general, extremist. El
cunoaşte rareori stări intermediare, semitonuri, inflexiuni
neutre, moderate. Temperamentul artistului este la antipo
dul placidităţii. Artistul exultă exploziv sau se răzvrăteşte
patetic, se scaldă în cea mai feerică bucurie sau cade în
cea mai neagră disperare, omagiază apologetic sau, dim
potrivă, dispreţuieşte sumbru, iubeşte frenetic şi urăşte
visceral. Oscilează iremediabil între Phoebus şi Hades, cu încăpăţânarea
pendulului de a nu se opri în punctul mediu decât stricat. Sau mort.
Am văzut recent strălucirea exuberantă din privirea lui George Mihăiţă
când îşi sărbătorea aniversarea celor cincizeci de ani de viaţă, în mijlocul
actorilor şi al prietenilor (şi, vă asigur, are mulţi), dar şi privirea
întunecată a celui care, povestindu-mi înfricoşat despre ieşirea
fulgerătoare din viaţă a lui Dinu Manolache, simţea aripa morţii plutind
deasupra propriului destin. Amândoi, George Mihăiţă şi Dinu· Manolache,
se aflau la mijlocul vieţii, nel mezzo del camin, cum zice Dante.
Intensitatea bucuriei şi intensitatea durerii sunt egale. Actorii împrumută
de la eroii lor, cu o simultaneitate periculoasă, caracterul acestora: can
doarea tragică a lui Romeo şi cerbicia fanatică a lui Richard al III-lea,
gelozia bolnayă a lui Othello şi mizantropia tristă a lui Jacques, zis şi
Melancolicul. In teatru, caractere neutre, indiferente nu există, pentru că
ar contrazice însăşi raţiunea de a fi a teatrului.
"Pensia - jignire sau binefacere ?" se intitulează ancheta pe care o pu
blicăm în acest număr. După cum vom vedea, pentru ·unii este o jignire,
iar pentru alţii, o binefacere. Este vorba de actori, de felul în care percep
ei pensionarea. Pe funcţionari îmi permit să-i ignor. Statul, punând în
balanţă numai vârsta, aşa cum a făcut şi în cazul salarizării actorilor, va
trebui să ţină seama şi de hipersensibilitatea artistică, de stresul scenei,
nu mai mic decât cel al aviatorilor sau al minerilor, de extremismul
inocent al temperamentului creator. Şi să nu-i jignească pe actori. S-ar
putea ca, jignindu-i, să jignim, prin ei, toate personajele vieţii noastre.
Dacă-i iubim şi-i admirăm pe actori pentru infmitatea înfăţişărilor lor,
atunci se cuvine să-i şi respectăm.
Dumitru Solomon
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Raspund directorii de teatru
1. Reprezintă pensionarea actorilor primul pas din
m.ult-aşteptata reform.ă teatrală ?
2. Este această m.ăsură folositoare in m.od egal
institutiei şi persoanelor im.plicate ?
3. în conditiile in care pensia devine unicul venit al
unui actor, considerati că este necesară o protectie
socială specială?
Ion. Cojar, director general,
Teatrul National din Bucureşti:
1 . E o lege veche. Nu este
vorba de reformă, ci de legali
tate sau ilegalitate.
2. Nu-i foloseşte nimănui. Un
artist, şi mai cu seamă un mare
artist, nu are viată, ci valoare !
Nu vârsta, ci potentialul virtual
e conditia sa. Un tablou, o
creatie muzicală nu se măsoară
ca obiectele utilitare; nu se
poate spune că sunt valoroase
o vreme, după care se dau la
casat. Opera actomlui, la orice
vârstă ar fi el, e simultană cu
prezenta lui pe scenă . Vtata - a
cărei oglindă e teatml, după
cum ne învată, la prima lectie,
marele Will - trebuie să îi
cuprindă şi pe cei trecuti de 65

de ani

.

3. Da !
Gelu Cokeag, director artistic,
Teatrul National din Bucureşti:
1 . Pensionarea este consecinta
unei legi vechi, dinainte de
1 989. Deci nu poate fi un pas
important decât în mult-aştepta
ta reformă socialistă multilateral
dezvoltată.
2. De la caz la caz
3. Da.
.

MiliaeJa

Tonitza-Iordache,
directorul Teatrului 'Ţăndărică":
1 . Pentm unii, nu, pentm altii,
da. Sunt pensionabili care tin şi
astăzi teatre pe umerii lor. Altii,
de ani de zile, vin numai la
leafă. Ei trebuie, sigur, "reformati".
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2. Dacă, aşa cum înţel g eu,
reforma nu înseamnă doar sa
crificarea şi umilirea în continu
are a artistului român, ci, dim
JX>Ilivă, conditii decente de
existenţă şi pentru cei activi, şi
pentru pensionari, atunci ea
este benefică.
3. Pe lângă o pensie nonnală
din care să se poată trăi, este
necesară garantarea unei secu
rităti sociale, a unui sistem de
asigurări aliniat standardelor
internationale - aşa cum sunt
salariile mediocrilor demnitari
nedemni ai statului, care îşi per
mit cu arogantă să hotărască
starea de nesubzistentă a pen
sionarului, a celui care şi-a creat
şi dobândit prin muncă dreptul
la o bătrânete demnă .

Emil Boroghină, director ge

neral, Teatrul National din
Craiova:
1 . Mai ştie cineva ce înseamnă
cu adevărat reforma din
România? Cuvântul "reformă" a
devenit un fel de stindard găurit
şi demonetizat, pe care 11 flut:ur'ă
oricine şi când e
necesar, şi când nu
este. Legea care a
generat
atâtea
d i s c u ţ i i ,
amărăciune, iritare
şi chiar nelinişte în
rândurile slujitorilor
teatrului este una
din 1977 ! De pre
scriptiile ei nu-mi
amintesc să se fi
tinut cont prin anii
1988-1 989 şi nici
după aceea. S-a
gă'iit, în.<d, <..ineva
<cn..'(. l d1 la Primăria
Capitalei, care a
redescoperit-o şi,
proiY.tbil, şi-a închi
puit <.'ă prin apli-

valoarea
celor de acum,
dacă nivelul de

carea ei acwn ar rezolva pr ob
lemele delicate ale teatrului
românesc. Nu mă consider un
conservator. V ă mărturisesc
însă că, personal, nu văd cwn
ar trebui să arate refonna în
teatru. După părerea mea,
refonna vizează în primul rând
calitatea, valoarea şi eficienta
(nu numai materială !). fute
teatrul românesc unul de ridi
cată valoare ? Contribuie el la·
atât de trâmbitata integrare
europeană ? Eu zic că da. Dar,
dacă teatrul românesc trebuie
neapărat "refonnat", această
reformă nu se obtine în nici un
caz prin pensionarea actorilor
sau, mai bine zis, prin pensio
narea tuturor actorilor care au
ajuns la vârsta pensionării. Acei
artişti care şi-au păstrat nealte
rate de ani calitătile trebuie
mentinuti în colective, o bligato
riu. Dacă ei nu vor să fie mai
întâi pensionati şi apoi reanga
jat:i "cu cumul", cred că ar fi
bine să nu fie pensionap.
Momentul
pensionării
declanşează un şoc, creează o
anmnită
stare.
Deci,
răspunzând concret la între
barea dumneavoastră, vă spun:
nu, categoric, nu.
2. Nu este folositoare nimănui ,
absolut nimănui.
3. Dacă pensiile vor avea în

ra în continuare,
iar preţwile vor
creşte în perma
nenţă, cred că va
fi nevoie de o
protecpe .socială
u
specială.
vreau să aduc în
discuţie situaţia
de�a cunoscută a
dintre
citorva
actorii români a
junşi la o vârstă
înaintată şi care
nu au mijloacele
necesare
unei
decente.
este
cine va putea a
sigura
această
protecpe: Uniu
nea Teatrelor din România? Sin
dicatul actorilor ? Sau, poate, tot
Ministeml Culturii ?. . .
Harry
Eliad,
directorul
Teatrului Evreiesc de Stat:
1 . Legal, măsura este justă, deşi
pensionarea actorilor ar fi tre
buit să fie amendată cu carac
teristici specifice actului creatiei
scenice.
2. O parte dintre actorii de
vârstă maximă sunt maeştri ai
scenei. Dacă au putere de
creaţie şi sunt în plenitudinea
forţei fizice, ei ar trebui să
rămână ca societari care şi-au
adus contribuţia la forta de
expresie artistică a teatrului din
care fac parte. Prezenta unora
dintre ei ar întări disciplina, ar
rezolva problemele distributiei
la vârste înaintate şi ar constitui
un model moral şi artistic,
aceştia devenind sfătuitori, prin
futelepciunea şi puterea lor de
creape. Bineinteles, mă refer
numai la cei care îndeplinesc
conditiile de mai sus. Directorii
instituţiilor ar trebui să aibă
mijloacele legale pentru a
opera această selecpe şi a-i
răsplăti moral şi material pe
aceşti actori vârstnici. Fac o ast
fel de apreciere având în
vedere complicaţiile reangajării
prin cumul, prin contract pe
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spectacol - ştiind că repetitiile
nu se pot plăti şi că viata unui
spectacol nu poate fi dinainte
cuantificată. În concluzie, con
sider această problemă de o
importanţă deosebită pentru
viata teatrelor şi pentru asigu
rarea unui trai decent acelora
care merită, după ani de
muncă, pretuirea noastră.

Dan
Vasiliu,
directorul
Teatrului de Comedie:
1. Pensionarea nu constituie un
act de reformă, d exprimă doar
aplicarea prevederilor din legis
laţia muncii aflată încă în
vigoare. Conducerea instituţiilor
dependente de bugetul de stat
nu are altă soluţie decât
respectarea legii sau plata
penalităţilor ce îi revin în caz
contrar. Acesta este aspectul sec
şi administrativ al problemei. În
ceea ce priveşte accepţiunea
sentimentală a lucrurilor, desi
gur că treburile se complică
fiindcă noi suntem încă tributari
unei mentalităţi de tip nepro
ductiv, depersonalizante şi stan
dardizate în decenii de practică
birocratică. Din păcate, pen
sionarea este încă înteleasă, în
cel măi stalinist mod cu putintă,
al
ca
sfârşit
mesene1.
Colhoznicul retras de la seceriş
trebuie să stea la gura sobei, cu
medalia pe piept şi cu ochii în
televizor, retras din treburile
publice. În cazul actorilor pro
blema nu se pune astfel. Vor
exista, sper, întotdeauna căi de
acpune profesională şi alterna
tive de lucru pentru pensionari.
Să nu uităm faptul că minimum
o treime din rolurile a.tprinse în
dramatwgia universală şi auto
htonă solicită interpreti de
vârsta a treia ! Să nu trecem cu
vederea faptul că se multiplică
posibilitătile reale de colaborare
în regim de contract sau de
cwnul de functie cu pensia,
ceea ce asigură un venit net
superior salariului mediu.
2. Într-o lume care s-a obişnuit
să formeze cozi la casieria
teatrului pentru a-şi lua chen
zinele indiferertt de efortul şi
calitatea actului artistic, într-un
mediu sderozat în habitudini
comode şi automatisme sociale,
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este greu să precizezi faptul că

1. Ar

pensionarea le poate fi extrem

punctul meu de vedere, este

de folositoare celor cu har de la

doar o aplicare corectă a legii,

Durrmezeu şi incomodă celor

,

putea fi luată şi aşa. Din i îndestulător,

lucru care nu s-a prea întâmplat

fi

IL·-aş

nu

acum să iasă din

,

cemt

lt..'ma.

Asta

ar fi rămas la latit1.1c.line:.t lor. Şi,
pentru
că
vorl im
cl ·spre

mai puţin înzestraţi sau plictisiti
de meserie. Are rost să ne mai
întrebăm de ce mari persona 

până acum în ceea ce priveşte

opţiuni, trebuie

actorii. Consider că pensia este

actori ai teatrului din Bmşov

un drept al artistului de care el

au cen.1t pensionat-ea înainte de

lităţi ale scenei româneşti s-au

poate şi trebuie să beneficieze

a

pensionat aproape în bloc când

după zeci de ani de muncă.

Actorii pensionap au posibili

şi-au dublat venitwile printr-o

Ieşirea la pensie este, deci, un

funcponărească

privilegiu

tatea să se reangajeze prin
cumul sau să joace "cu ucata",

trăsătură

de

şi

nu

este

deloc

apărea

spus

această

unii

<.-:.

i

ita te.

ne

condei ? Pensia nu ucide cari

sinonimă cu interdictia de a mai

deoarece e limpede că nu se

era, ci, d.irnpotrivă, o consacră.

apărea sau dîiar de a muri pe

poate face teatm fără oameni

3. Dacă pensia rămâne singuml

scenă.

venit al unui actor, acest lucm

2.

Şi

peste 50 de ani.
teatrului,

şi

actorilor.

Reforma în teatru nu con<;tă în

are două explicaţii: fie ofe1ta sa

Acestora din urmă, pentru că

pensionarea artiştilor. Un prim

artistică nu este satisfăcătoare,

pot câştiga în plus, iat· teatrului,

pas, zic eu, ar fi noua lege a

fie apar, din păcate, probleme

fiindcă

de sănătate. Cred că, în ambele

eliberează posturi pe
salarizării bugetatilor, care să
care le-ar putea ocupa nişte , permită remt.merarea persona

cazuri, există soluţii: pentru cea

tineri absolvenţi şomeri.

dintâi vmiantă se poate lua în

În ceea ce mă priveşte, aproape

consider'd.fe

că

sională,

reciclarea

plin

profe

: lului artistic şi tehnic după cri

terii legate de calitatea şi volu

dintre

mul muncii depuse. Desigur că,

fundamentarea

ipostaza de salariat şi aceea de

pentru a putea să-i plăteşti pe

nu

simt

diferenţa

serioasă şi profesionistă a unei

pensionar; asta, din punct de

cei

strategii de reorientare şi antre

vedere

la

aproape de ceea ce merită, tre

nament (de exemplu, teatru în

aspectul material, este o dife

buie să scapi de cei netalentap

şcoală, în universitate, în comu

clară în folosul meu,
întmcât, în afară de pensie,

putea, sper, face mai uşor şi

nitate, radio local, zona comer

cială etc.); pentru al doilea

afectiv.

Referitor

renţă

buni

sau

şi

leneşi.

harnici

În

cât

curând

mai

se

va

caz

beneficiez de un venit supli

acest lucru, mai ales că oferta

însă este necesară proiectarea

mentar, fiin d solicitat în conti

pieţei

unui sistem de protecţie socială .

nuare să joc. Ceea ce cred că

actoriceşti - este tot mai mare .

Cine să se ocupe de aceste

mi se va întâmpla

probleme realmente majore ?

adânci

2. În principiu, această măsură
este de folos ambelor părţi .

Chiar, CINE ? !

bătrâneţi.

până la foarte
dacă voi fi

sănătos.

3. O protecţie socială specială

-

în

special

bilitatea

să

ar fi oricum necesară, întrucât

(integral

sau

Teatrului "Bulandra":

salmiul

celor

foarte mic,

cam

celei

Teatrului, pentru că îi dă posi

V1Ctor Rebengiuc,

este

a

economisească
parţial)

pensionap,

iar

salariile
artiştilor,

echlvalent cu pensia. Chlar şi

pentru că pot câştiga mai mult.

acestuia ar fi de dorit

Evident, dacă este nevoie de ei

în

cazul

o suplimentare.

în continuare. Cei nefolositori
desigur că vor obţine mai puţin,

Mircea

Cornişteanu, direc

toml

Teatrului

"Sică

Alexandrescu" din Braşov:

1.

lucru normal,
sionarea

la

E un

fel ca pen

inginerilor

profeso1ilor. Vme

sau

intra în buzunarele celor buni.
este

Asta

Nu cred că este primul pas

din reforma teatrală.

însă banii rămaşi de la ei vor

a

o vre1ne

când li se întâmplă chlat· şi

toate

situaţia,

domeniile.

valabilă în
Pensionarea

nu este decât, poate, o dramă
psihologică,

a

fiecărui

ins în

parte. Este, însă, dat· că cei buni
nu

au

de

ce

să

se

teamă.

Teatrele vor alerga după pen

directotilor.

sionarii de care au nevoie. În

Faptul că mn fost nevoit să

plus,

pen<:>ionez

dintre cei

bugetelor actuale ale teatrelor

mai buni actori ai Teatrului

actorii pensionabili ar rărnâne

"Sică

cinci

Alexandrescu"

nu

pe

dacă

posturi

în

până

condiţiile

la

adânci

înseamnă că nu mai este

bătrâneţi,

nevoie de ei.

aceştia tlind foarte puţin folosiţi,

Am făcut-o din

rap1.mi strict bugetare. De alt

mare

patte

dintre

asta ar însemna o nec.heptate

fel, am vorbit personal cu . faţă de cei tineri, nevoiti să se

fiecare în parte şi au declat-at ; rescmneze la sal:.uii de mizetie,
toţii că înţeleg situaţia. . deşi mt.mcesc f<xutl..! mu lt . Încă
Dacă bugetul ar fi fost
un motiv pt..'l'ltn• ei să fie des-

cu

https://biblioteca-digitala.ro

Raspund actorii l.n cauza
A

curajat[ şi nemulţumit[.

3. Nu cred că este necesară o

1. Consideraţi pensionarea un act gândit in beneficiul
actorilor şi al teatrelor ?
2. CuOl resilnţlţl acest nou statut ?
3. Care ar putea fi perspectivele celor vizaţi de această
mAsurii?

lege specială pentru artişti, ci ar
trebui să existe o reală protectie
socială pentru toti pensionarii.

Dacă

legea

pensiilor

se

va

îmbunătăt[, aşa cum se speră,
atunci toate categoriile de foşti
"oameni ai muncii" ar putea să

aibă venituri raportate la canti
tatea şi calitatea muncii pe care
au depus-o o viaţă întreagă. Nu
văd de ce aJ.tiştii ar trebui să fie
mai protejati decât altii.

Dorel Vişan, director general,
Teatrul Nat[onal din Cluj:
1. Reforma culturii, ca şi cele

lalte reforme din România, tre
buie să înceapă cu un cadn1
legislativ şi nu cu o dispoziţie
care,

privită . subiectiv

tinem

cont

de

(dacă

valoarea

artiştilor), poate să ajute, prin
eliberarea

unor

posturi,

la

întinerirea colectivului d artişti,

dar nu şi la rezolvarea proble
mei fundamentale a teatrului,
aceea de a stabili un cadru
propice

pentru

cultivarea

calitătii.

2. Este folositoare în măsura în

care teatrele ar scăpa de aşa

numitul

"balast cultural",

iar

actorii s-ar alege cu o pensie

mai omenească. Mă gândesc că
legiuitorul

ar

fi

trebuit

să

Cotnăn.ici,

Viorel

ul actorilor care continuă să

pot fi

plătit[ conf orm valorii prestatiei
lor artistice. E dureros şi umili
tor că un actor român de film
este cotat la � 100 de dolari pe

zi, în timp ce un actor străin mai
modest,

care

lucrează

în

România făr.l să fie controlat de

în măsura în care, renunţîndu
se la actotii pensionabili dar

de destinul fiecăruia. În ceea
mă priveşte,

aJ.n

riscat. M-am

fac

în

schema

luna martie, când nu era obliga

pleacă

ei

alte

toriu. Deocanl.dată îmi place
foarte tare , întrucât sunt liber,

diferite
direct

nu mă Jnai simt sclavul nimănui

Paradoxal, se renunţă uşor la

aşa cum mă simteam ele

actori valoroşi, numai pentru că

multe ori în structura rigidă în

au în1.plinit vârsta de pensiona
re. În schimb, banii astfel

-

Culturii şi mă surprinde dife
a rezultat. De aceea, eu cred că
ori s-au schimbat statuitorii, ori
ne este frică să luăm decizii.

po turi
în

actul

din

angajări,

care

pe

neimplicate
de

creat[e.

profesat atât[a aJ.l.i.
Acum mă consider liber-profe

economisiti se cheltuiesc pen

sionist, nu pensionar.

tru alte sala�.ii. Şi în acest mod

care

2.

am

u-rni displace acest nou

nu

câştigă

nici

teatn..u,

nici

"statut", deşi multi se tem de el

bugetul şi nici spectatorii. În

pentru că este un prag. Mie,

situatia în care un director ar

cliinpotrivă,

convine

îmi

ele

minune, întrucât câştig în plus

descoperi

şi am mai multă liber
despre

o

doză

mai

mare de risc. Este, în

fapt, o apropiere de
esenta meseriei n�
schimbare mă face să
Din

păcate,

la

noi,

ideea de concurenţă ,
de piaţă de muncă, ele
dependenţă

de

ofer

tele care ti se fac în
functie de ceea ce JX>ti
da la un moment dat,
este abia la înc--eput.

De aid, poate, şi reti

centa

În

unora.

ceea

ce mă priveşte, sunt

Am primit
oferte de roluri şi după
Sper să fiu sănăta> şi
să le pot răspunde şi

în contin uare.
3. În cazul în care cei
pensionat[

nu

sunt

solicitati mai ce
l pa1te,
perspectivele
sumbre

-

un

nou

George

Constantin sau un nou Mălăele

tate. Sigur că e vorba şi

ce am ieşit la pensie.

renta dintre ce s-a propus şi ce

capabili să mai muncească, nu
se

aceste probleme a4 fost discu

la Ministerul

ce

Această măsură este nLUnai

pensionat la cerere, încă din

optimist.

ani la UNITER şi

Ion Shninie, Teatrul "Nottara":

aici nu există reguli; totul tffie

un sindicat al artiştilor, este cotat
la mii de dolâri pe zi. De altfel,
tate şi para-discutate în ultimii

tacut

1.

mă simt mai tânăr.

au o pensie nefiresc de mică,

cineva

în beneficiul economiei. Şi asta,

depusă, după calitatea ei...

dar şi pentru aceia ce nu

pentru

fie solicitati în continuare, dar

tre. Paradoxal, această

sară nu numai pentru cei care

cumplit

lucreze. Nonnal ar fi ca toti să

găsească o fonnă de cumpănire
a
pensiilor,
după
munca

3. O protectie socială este nece

Teatrul

, pentru această meserie.
"Nottara":
1. Pensionarea este în benefici- :

sunt

ceea ce este
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şi I-ar angaja imediat, atunci ar
putea fi o măsură folositoare
atât teatrului şi spectatorilor, cât
şi actorilor.
2. Sentimentul inutilităţii l-am
avut puţin, la început, dar nu
pe
de-a-ntregul,
cac1
s-a
întâmplat să-mi fie propuse fu
continuare roluri; ded joc şi
acmn. Situaţia m-a determinat,
totuşi, să-mi aduc aminte că,
mai den�ult, într-una dintre
tările vedne nouă, actorii nu
erau niciodată pensionati, ci
rămâneau în teatru atâta vreme
cât erau sănătoşi şi puteau
munci. Chiar dacă această "ţară
a dreptăţii" - CLun spune Luka
în Azilul de noapte - nu se
mai găseşte, poate, pe hartă. Nu
ştiu, însă , cum mă voi simti
atunci când nu voi mai fi deloc
solicitat. Ideal pentru noi,
actorii, este să murim pe scenă,
3. Este şi o problemă de con
junctură. Există regizori care,
dorindu-şi un an1.unit actor într-o
partitură, îl distribuie indiferent
dacă este pensionar sau nu.
Sunt însă alţii, pentru care pen
sionarea reprezintă o marginali
zare . Se creează astfel o falsă
imagine, preconcepp.a că cei în
cauză. nu mai sunt în fonnă.
Pe un alt plan, utilizarea exage
rată a unor vedete - căci spre
asta se tinde - duce la riscul

diminuării pietei de roluri; în : făcând cu greu faţă vremurilor
plus, cei prea mult folositi nu
aprige pe care le traversăm; a
treia: vor rămâne doar fru
mai dau ran�ent de calitate.
Ar fi interesant de unnărit dacl moase amintiri pentru cei ce i-au
măsurile CLt caracter prepon
aplaudat ani la rând.
derent economic nu fac ca
teatrul să-şi piardă valoarea de Vtrginia Itta Marcu, Teatrul
suprastructură care, de fapt, 1-ar "Sică Alexandrescu", Braşov:
1. Categoric nu.
îndreptăti la o soartă privile
giată. Pentru că "ran�entul"
2. D�dată, nu îl resimt de
loc.
lui nu se manifestă pe plan eco
nomico-fi.nandar.
3. Există trei posibilităti: reînca
drarea , colaborarea sau nici o
Costache Babii, Teatrul "Sică perspectivă, ceea ce este chiar
Alexandrescu", Braşov:
cumplit.
1. Este o măsură legislativă care
dezavantajează. actorul, publi Petrică. Popa, Teatrul "Nottara":
cul şi chiar şi instituţiile teatrale, 1-2-3. Problema este cât se
deşi le aduce celor din mmă, în poate de delicată. Pe cât de
buzunarele goale, vreo câtiva sensibilă, pe atât de complicată.
Mă gândesc mai ales la aspec
bani în plus.
2. Eu nu fac parte dintre cei tul moral al problemei. Mă
pensionati de teatru; mi-an� întreb CUlTI se poate rezolva
cerut singm pensionarea, după ·problema tinerilor actori. Multi
aşteaptă să intre în teatre (mai
43 de ani de muncă pe scenă.
ales în Bucureşti), dar le este
Faptul că mă simt încă util
teatrului mă face să nu mă con imposibil, din cauza schemelor
sider un adevărat pensionar.
fixe.. . Deci, tinerii au puţine
Sper să mă tină sănătatea, ca să şanse de afirmare. Şi atunci nu
este nonnal ca acton.tl vârstnic,
mai pot fi activ o perioadă.
care a depăşit, să zicem, 60 de
3. Perspectivele sunt trei. Prima:
în măsura în care teatrul va ani , să-i lase loc şi tânărului
absolvent ? Mai ales că vârst
avea nevoie de "prestaţia" lor,
vor putea juca din când în
nicul care a jucat efectiv şi con
stant stagi1.me de stagiune, fără
când, rotunjindu-şi prin cumul
fi.ravul buget; a doua: vor trăi hachite şi refuzmi de roluri, are
posibilitatea,· ieşind la pensie,
dintr-o pensie de mizerie,
să-şi continue activi
tatea pe scenă prin
diverse
modalităţi,
curp ar fi cun�ulul sau
contractul pe spec.ta
col.
Atâta �p cât în
domeniul teatrului nu
există.
posibilitatea
pensionării în condiţii
diferite faţă de alte
sectoare
bugetare,
cred că e decent şi
rezonabil
să
vezi
lucrLUile aşa ...
Este de reliefat aspec
tul repunerii în drep
turi a actorilor pe
baza de<..n::tului-lege
din 1 990, în urma
cămia au fost trecuti
la gJUfYd. a 2-a de ier
arhizare a eforturilor,
după ce în 1977 se
trcziseră, din vointa
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'-'-'lf-''"""'-'' Ceauşescu, "prestatori
de servidi", aparţinând grupei a
3-a de muncă. E un detaliu
important, căci la pensionare se
obtin nişte drepturi suplimenta
re.
Până la normalizarea condiţiilor
economice generale, până la
oprirea coborişurilor, a rosto
golirilor, a prăvălirii, nu văd
posibilă o altă solutionare - mai
corectă, mai realli>tă - a proble
mei în discutie. După aceea,
fără doar şi poate, se va putea
vorbi şi despre o reformă în
teatru şi, implicit, despre alte
modalităti de rezolvare a penionării actorilor.

Ileana Stana Ionescu, Teatrul
National din Bucureşti:
1. În aparenţi, pensio narea
actorilor pare o măsură legisla
tivă gândită în beneficiul aces
tora. În realitate, lucrurile stau
altfel. Dacă salariile actorilor
sunt destul de modeste, pensi
ile vor fi şi mai modeste.
Argumentul că pensionarii vor
fi reangajati sau invitati să cola
boreze este valabil doar pentru
câpva dintre noi, în funcpe de
repertoriale
ale
nevoile
momentului sau de optiunile
regizorilor.
În teatru, vârsta pensionării nu
trebuie confundată cu vârsta
biologică. Un actor la 60 de ani
este, de cele mai multe ori, în
plină foiţă creatoare. Prin pen
sio narea unui eşalon masiv de
actori, teatrele vor sărăci con
siderabil. Este total eronată

că tinerei generatii��,��,�
să i se facă loc. În teatru, tinere
tul are locul său precis, pe care
şi-1 va menpne şi consolida, în
funcpe de forţa şi valoarea
fiecăruia. Pentru a fi armo
nioasă şi puternică, o colectivi
tate de teatru are nevoie, în
egală măsură, de tineri şi de
bătrâni.
u arunci vinurile
vechi numai pentru că nu ai loc
pe rafturi pentm cele noi.
2. Personal, resimt total incon
fortabil acest statut Este vorba
în primul rând despre inconfor
tul psihic. Simt că începe prea
devreme "restul vietii".
3. Perspectivele celor vizati de
această măsură pot fi - pentru
moment - convenabile unora.
Dar, în timp, colaborările pot
deveni
tot
mai
puţine,
întâmplătoare sau inexistente.
Să sperăm că istoria, care ater
felit aceste generapi, de la cel
de al doilea război mondial şi
până azi, va avea clementa să le
asigure măcar o securitate
morală şi materială pe "ultimul
sfert de drum".

RodJca Popescu Bitănesa.J,
Teatrul Naţional din Bucureşti:
1. Reforma în cultură nu ar tre
bui făcută prin pensionarea
unor valori, ci prin selecpa
tuturor, indiferent de vârstă şi în
funcpe doar de calitate. Un
actor se formează extrem de
greu şi adevărata măsură a ta
lentului său va fi dată numai
după o anumită experientă_,
după anunlite roluri şi, implicit,
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Eu, pero anumită
sonal, am dovedit până acum
că pot face şi dramă , şi come
die, dar nu am apucat să fac
roluri de compoziţie. Or, acesta
este momentul în care - şi eu,
şi colegii mei - putem să
demonstrăm că un rol de com
pozitie nu se bazează doar pe o
barbă falsă, ci pe expetienta de
o viată. Deci nu cred sub nici o
formă că prin pensionarea
citorva oameni (actorii sunt
oricum foarte pupni !) se va
reali.zfl o econonlie substanţială
la bugetul statului. Dacă se face
ordine, atunci să se ţină cont, în
primul rând, de valoare ! Să se
desfacă toate contractele de
muncă şi actorii să fie angajati
pe spectacol. În mod cert, pen
tru reforma în cultură trebuie
căutate cu totul alte metode.
2. În ceea ce mă priveşte, îmi
este indiferent. Eu sunt într-o
formă deosebită şi consider că
voi fi în continuare solicitată.
3. Actori mari , aflati în teatre, au
fost extrem de pupn (sau deloc)
distribuiti în ultima perioadă.
Cum credeti dumneavoastră că,
o dată pensionati, vor mai fi
aceştia chemaţi să joace ? De
aceea, eu gândesc că viitorul stă
în şansa şi în relatiile pe care le
are fiecare, iar aici este vorba şi
de talentul sodal, nu numai de
cel artistic.

Rosenfeld,
Teatrul
Evreiesc de Stat:
1. Consider că orice măsură le
gislativă care pune semnul egal

Rudy

între funcţionari (sau alte eate

pretarea

gotii mai mult sau mai pupn
prcxluc.tive) şi oamenii de artă

Mamouret

reprezintă o desconsiderare a

din unnă ! Noi ne

acestora

lui

Storin?

Dar

acum o dată pe 1ună şi nu de

Bulandra ? Oare domnii guver

două ori, ca înainte de pen

nanţi doresc să în..c;crie o pagină

sionare.

neagră

în

Luciei

istoria

românesc ?

via!;ă celorlalţi muritoti !!!

2. Încă nu sunt "beneficiara"

2. Ideea de a fi pensionar cu

mă îmbăt:râneşte. . . Înainte

de vrerne.

acestui nou statut. Simt
:
·

3. Răspund

cu

o întrebare: care

perspective ?!

Ioana Citta Baclu, Teatrul
Dramatic din Galaţi:
1. Actorul nu are o vârstă bio
logid. Am văzut pe scenă
actori de 25 de ani care păreau
de 70, şi artişti a căror vigoare,
talent şi for!;ă lăuntrică te făceau

se

3. Perspectivele celor vi7...aţi de

teatrului

dăruim şi ne închinăm întreaga

statut

constă în aceea că salariul îl iau

de

Sturdza

a

această măsură diferă de la
la

un prag ce trebuie trecut mai

însă că

devreme

apropie şi de mine cu paşi

repezi,

provocându-mi

caz
caz. Pensionarea reprezintă
sau

uun nu
credeam că o să simt vreodată.

constituţia

3. Comuniştii se prefăceau că

traumatizante

amărăciune profundă,

măcar nu

Pensionarea

actorilor

această

vârstnici, în speranta că astfel

fi mai

sa

psihică.

Im

pentru

toată

schimb, cele fmancia
re îi vor afecta pe aceia care nu
vor mai fi solicitaţi. Personal mă
consider un norocos, însă în

mai

se

şi

lumea; în

cel pupn au tolerat-o ! Cei de
prefac.

târziu

plicaţiile morale sunt la fel de

iubesc arta. Din această cauză
acum nici

mai

fiecare îi face fată în ft.mcţie de

o

categorie

-

a

celor

cred că vor intrd
tineri, este o iluzie ! Până când : mai mult de 25% dintre noi,
nu se va ajunge la o \ viitorii sau actualii penc;ionari.
vor

favorizaţi - nu

bine remtmeraţi cei

economie normală,

Săndulescu, Te-..ttrul "Sică

o reformă în teatru

Dan

este absurdă. Apoi

Alexanclrescu" din Braşov:

! Din punc.1: de

este nevoie de for

1.

marea

vedere legal,

ele

unei

reţele

manageri care să

aibă

gtijă

Depinde

acesta e'>te,

din

nefericire, tm lucru cu c--are nu

toţi : se prea poate jongla. Vme o

ca

actorii - inclusiv cei ; vreme cind, în mcxl necesar şi
pensionaţi - să fie

firesc, trebuie să pui re-alitatea

recomandaţi şi dis

(vârsta, uzum etc.) înaintea pro

tribuiţi

în

ultimul

priului orgoliu. Dar, în acelaşi

rolurile

potrivite. Şi,

timp,

nu în

nu

ele : pune

rând,

ştiu

cum

problema

unor

tut de "societar" în

Bălănuţl,

fiecare teatru pentru

Ştefan

cei

etc. sau a actorilor "promoţiei

Fără

actori.
acestea,
area

valoroşi

Victor

Iorclad>e,

de aur"

toate

pension

ca

poate

înfiinţarea unui sta

mai

actori

se

pensionru·ii

1964.

Leopoldina,
Rebengiuc,
Dorel

Vtşan

Tot<XIată,

însă ,

gândul că un actor tânăr, plin
de talent şi vigoare este obligat

actorilor însea

să

mnă aruncarea lor
la lada cu gunoi !

tr"diască în şomaj numai pen

tru ca eu să fiu menţinut în
, teatru mă întri'>tea7..ă şi mă neli

Teatrul

de

:

nişteşte şi este un tapt pe

să uiţi că trecuseră de vârsta

Cornel Vulpe,

pensiorulrii. . E destul să-1 priveşti

Comedie:

pe marele actor Radu Beligan,
care ne uin>eşte şi acum cu ta
lentul, forta şi tinereţea sa. Am

măsură gândită în

teatrului, ci, dimpotrivă, este un

3. Pentru adevăratele valori ale

avut

act

fragedă

1.

În nici tm caz nu este o
beneficiul

care

nu îl pot suporta.

2.

Nu

mă pot obişnui cu

gândul, dar. .

.

teatrul

teatrului românesc este doar o

mai pot admira

românesc, lipsit de îndrumarea ,

chestitme de săru1tate şi de put

(jucind) pe titanii scenei noas

de sfaturile şi de prezenţ:1. unei

ere de munc.l. Cel mai potrivit

tre:

Lucia

generaţii confimlate de-a lun

Băl!;ăţeanu,

gul decertiilor pe scenă, ri..'>Că

r.l.o.;puns la ace-..tstă întt'\.!hare stă,
cred eu într-<) atlnrutţie pe care

fericirea

tinereţe, să-i
Aura

Sturclza

ca,

în

Buzescu,

Bulandra,

foarte

grav.

Căci

,

Vraca, Storin, Manolesu1. .. Câte

vecinătatea periculoa.'><.1 a tea

Cl'C>aţii s-ar fi pierdut dacă, ase

trului ele amatori. În ceea ce-i

obişnuia s1

meni funcţionarilor, ar fi fost

priveşte pe actori, situaţia este

� di..o.;trihuic singur''.

pensionaţi

discutabilă.

vârstei" ?
de

la

"împlinirea

s-ar mai votbi aum1

marea creaţie din Apus de

soare a

lui George Calboreanu ?

m •u, Julc� Cazahan,
o

n..·rx:te: 'Talentul

2. În nici un fel. A(.tivez chiar
mai mult decât de obicei, atât La

Teatrul de Comt.>die, cât �i la

Sau de Regele I.e-<.�.r în inter- • Teatrul

�

tn."lestrul

"Creangă''.
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Dil crcnţt

Mldllina Tulinescu şi
Florentina Bucur

"C

e poate să egaleze
modul în care ne-am
petrecut noi climinea
ta asta ?", exclamă Ion Cojar la
una dintre repetiţiile la Dragos
tea într-o hală de peşte de
Israel H
, producţie a
din
Naţional
Teatrului
Bucureşti.
Dincolo de indicaţii scenice şi
de extratext, evoluţia acestui
spectacol de la lectură la premi•t'ă este o permanentă lecţie de
teatru. Principiul de la care a
pornit Ion Cojar este adevărul,
utenticitatea trăirii , care nu ţine
neapărat de montare. El susţine
că regia nu e simpla proiectare
pe scândură a m.işcării, ci
înseamnă să "moşeşti" ceea ce
se naşte din relaţii şi idei acolo
unde nu e text. "Gândirea este
ea care trebuie să fascineze în
teatru, nu aparenta". Sensul iese
la iveală din
tarilor.

ojdwitz

ajunge a.ici decât adâncin .
Cojar îi întrerupe mereu pe
u
actori. Până la exasperare.
merge ma.i departe decât dacă
s-a atins nuanta corectă. "Nu
putem construi întâi tumurile şi
apoi camerele". Şi există, într
adevăr, momente în care se
nsibilitatea cerută cu insistenţă
actorilor devine reală . Atunci
când replica e gândită cum tre
bu.ie, tăcerile ce o urmează au
greutate cehoviană. De laairni
în ochi. Odată, o astfel de clipă
a fost întreruptă cu nedorită
bmtalitate de un angajat la Pro
ducţie. S-au scuturat înfioraţi nu
doar actorii, ci până şi eu, spec
tator. Trecerea la realitate a fost
ca o ieşire din transă . "Vedeţi ?
Ăsta e teatru !" a spus Ion Cojar.
pectacolul I.evan.tul de
Mircea
Cărtărescu,
dramatizare şi regie de
Cătălina Buzoianu la Theatrum
Mundi, este într-un stadiu
scenic avansat. Replicile sunt
frxate, mişcările se cunosc,
detaliile sunt, în mare parte,

S

ştiute.
Una dintre repetiţii a fost ono
rată de însuşi autorul poemului.
La finalul "şmuului", ficţiunea s-a
suprapus realităţii. Cărtărescu 
smprins, o idee intimidat şi
deloc histrion - e invitat alături
de actori şi transformat în per
sonaj. Consideraţiile pe care le
face după vizionare sunt de luat
în seamă de cei ce vor vedea
montarea: "Spectacolul are o
dezvoltare la fel de lentă ca şi
epopeea". Dimensiunea în
timp e deci motivată şi nu tre
buie să dea naştere la plic
tiseală. Interesant e că atât
autorul (în spectacol), cât şi
regizoarea şi actorii (în carte) au
găsit dezvoltarea eroului prin
cipal cam prea abmptă spre
sfârşitul acţiunii. Concluzia: cele
două "tabere" de creatori vor
re-gândi fragmentul cu pricina.
Cărtărescu a mărturisit că s-a
bucmat copilăreşte de ce a
văzut şi crede că şi publicul nu şi criticii (?!) - va reacţiona la
M i rona Hărăbor
fel.

pepeni. e posibil să nu vorbeşti de "unele stridente", "mici
inexactităţi", "secvenţe discutabile" ? Cui zice că da, îi creşte
la un "toc-şou", trebuie s� te duci la teatru. Pe urm�. piesele
nu dureaz� şi ele cât un joc 9e Liga Campioni lor. Dureaz� câte
trei-patru ore. Şi asta n-ar fi nimic. Dar uneori orele de teatru
sunt neînchipuit de lungi. Unii cred că la teatru timpul trece
greu pentru oamenii care nu iubesc teatrul. Fals ! Pentru cei
care-I adoră e mult mai rău.
Dar dificultatea cea mare, cea groaznic� e când trebuie s� scrii.
Eu cred c�. în afară de "socialismul ştiinţific", critica de teatru
a creat limba cea mai rigid�. Lemnul ei, deşi e complet putrez
it, are o t�rie incredibil�. Limba criticii teatrale e ca un gard de
lemn de care nu se poate trece. Şi cui vrea să-I sară tot îi intră
o ulucă în locul cel mai nepotrivit.
Bun�oară, poţi scrie fără s� vorbeşti de "luminile (şi trecerea)
rampei", "scândura scenei", "ridicarea (căderea) cortinei",
"templul Thaliei" ? Unii, puţini, mai pot. Dar e tare greu! Poţi
evita expresiuni ca "monstru sacru", "talent autentic",
"recunoaştere internaţională", "vibraţie profundă", "distribuire
exactă", "comic irezistibil" sau m�car "a fost în rol" ? E uneori
posibil, dar îţi faci duşmani. Apoi, când te scoate cineva din

\

Un neinitiat ar putea crede că totul e foarte simplu: ai un
dicţionar de expresii-standard, le alegi frumuşel pe cele adec
vate. Pui apoi un pomelnic cu distribuţia, neuitând maximum
două epitete de căciul�. 1 i numeşti pe actorii sub 40 de ani
"tinere speranţe" şi la cei peste 40 remarci "experienţa
scenică". Şi gata ! Dar nu, nu-i aşa. C�ci limba, chiar şi de lemn,
ca să fie dulce, trebuie s� aibă în vârf acel centimetru de cati
fea pentru care substantivul "eveniment" nu-i destul. Iar dim
potrivă, dacă-i rost de împuns, suliţa trebuie să aibă capătul cel
ascuţit muiat într-o zeamă mai otrăvitoare decât "prestaţie
modestă".
Şi totuşi n-ar strica un dicţionar de ''expresii şi locuţiuni" al
criticii de teatru. N-ar fi prea gros. S-ar tipări în multe exem
plare şi fiecare spectator ar putea să-şi scrie propria cronică
standard, care ar diferi cu cel mult cinci la sută dintre termeni
de cea a specialiştilor.

https://biblioteca-digitala.ro

Horia Gârbea

c o nvo r b i re c u reg i z oa rea
dialog

d

O

P

entru

Cătăl i n a Buzo i an u
L eva n t u l . . .

Me d i t e r a n a .

Teat r u l

1.

c4 doream sit scriu un articol de inl:ilmpinare despre spectacolele noi ale �
gtunti, am aju'#J şi la 7bemrum Mundi. A� repetiţi:lle cu t•r••l•l erau in faza
.fi:nali1 şi asifel am avut ideea unui tnt:erviu cu regizoarea Ci:tt4Jina Buzoianu Ntifi:ind
reporter de profesie şi lipsindu-nd pân4 şi reportofonuJ. am avut unele emoţii ciJnd dom
nia sa a acceptat; fn chipfoarte.firesc şi destins, să-mi acorde cdreva mimde. Nu ştiu dacă
a rezull;m un tnt:erviu după toa1:e normele. Oricum, normele imiplacfoartepuţin, iar doam
na Buzoianu, ca orice artist, trtlieşte şi creează ca să le răstoarne. Am ascult:m cu acest
prikd, spuse cu căldură şi nmuralefe, lucrurifoarte interesame, pe care ţin să le transcriu
pentru ci# mai m:uiJi cifflori

D

oamnă Cătălina Buzoianu, ocazia acestui dia

log
este
premiera
foarte apropiată cu Levantul,
un spectacol după poemul
omonin1. al lui Mircea
Cărtărescu. Ne aflăm in 21
septembrie, dar, la data
apariţiei, momentul pre
mierei se va fi consutnat.
E chiar mai bine aşa . Nu-mi
place să vorbesc despre specta
colele mele înaintea premierei.
Este o superstiţie a mea.

Cum aţi ajuns să realizaţi . de fonduri îngreunează pro
Levantul
şi
de
ce
la ! ducţia. Apoi, teatrul nu are ate
"Bu1andra" in coproducţie liere şi, fără să fte o mare
montare, realizarea I.evan.tuhrl
cu 'Dl.eatnun Mundi ?
Nu este o coproducpe, ci o
colaborare. Producţia este în
întregime a Teatrului Muncii şi
doar o parte din actori sunt ai
Teatrului "Bulandra". Unii din
tre ei au făcut parte şi din dis
tribuţia proiectului iniţial, la care
am repetat vreo lună. De
asemenea, vom juca în sala
Teatrului "Bulandra". Este un
proiect la care m-am · gândit
foatte demult, încă de la
poemului
lui
apariţia
Cărtărescu , în 1990. Voiam să-1
realizez la Teatrul Levant, al
cărui nume a fost dat tocmai în
aşteptarea spectacolului pe care
îl anticipam. Atunci am început
o colaborare cu Odeon, pentru
că Levantul nu avea fondwi
suficiente ca să susţină un
proiect atât de mare
Din păcate, am întrerupt lucrul,
pentru că, la plecarea lui
Alexandru Dabija - pe care o
consider şi acum o nedreptate
-, şi eu, şi alti regizori ne-am
retras proiectele, dintr-o solida
ritate firească . Tudor Mărăscu a
înteJes atunci acest lucru şi nu s-a
supărat. Când Dabija a revenit
la conducerea Odeonului, n-a
mai fost timp pentru spectacol.
Şi la "Bulandra" a fost foarte
aglomerat, au avut loc proiecte

costă mult. Sunt, practic, gata cu
spectacolul, ieri am dat un
"şnur" pentru impresarii italieni,
fiindcă I.evan.tul va participa în
noiembrie la Festivalul de la
Roma. Tot ieri a fost văzut şi de
organizatorii Festivalului de la
Timişoara, unde va ft prezen
tată premiera. Dar, tata, nu
. avem încă decoruri, costume,
: recuzită . . .

mari.
la Muncii am adus completări
distribuţiei. Am ·găsit o echipă

Orbitor exi.<;tă la el teatru din

tânără extraordinară. Doar lipsa

Cărtărescu va deveni, poate,

.
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i V-aţi indreptat in ultimul
timp spre spectacole al căror
suport a fost constituit din
texte literare din ahe genuri
decât cel dramatic: Patul lui
Chiralina,
Procust,
Chira
Levantul. Vi se par mai ofer

tante decât cele scrise anume
pen.tni teatru ?
Nu neapărat. În egală mă.<,ură
am montat spectacole cu texte
dramatice
de
Strindberg,
Cehov, Pirandello, iar din dra
rrtaturgia noastră, de Vlad
Zograft. Nu am preferinţl pen
tru un anumit gen literar.

: Aderaţi. la ideea, foarte actuală, a abolirii genurilor ?
Desigur. Dacă un text are sub
. stantă dramatică, o sesizez ime
diat. Est şi cazul I.evan.tului,
care
chiar
teatru .
ste
Cărtăre u este un adevărat
dramaturg. i în Nostalgia, şi în
el mai pur.

După

acest

spectacol,

dramaturg...
Este posibil. Eu mă mir că,
după Dimineaţa pierdută,
Gabriela Adameşteanu nu a
început să scrie teatru. Ea a ales
calea implicării civice, politice.
Cărtărescu, cred, a procedat
mai bine rămânând doar scri
itor. Ceea ce nu exclude impli
carea politică. N-am făcut, cu
toate acestea, din I.evantul,
doar o piesă politică.
În. Levantul este
despre
lucruri care s-au petrecut rel
ativ demult şi se fuc multe
trimiteri Ja
epocă apusă,
din fericire, şi Ja
care s-a îndepărtat de noi. În.
'90 ar fi fost, sigur, piesă de
strictă actualitate. Dar acum ?
Actualitatea rămâne. Dacă
Mircea Cărtărescu a scris cum
spune, mare parte din text
înainte de 1989, atunci a avut o
viziune foarte precisă a viitom
lui. Revoluţia şi tot ce a urmat,
inclusiv dezamăgirea noastră.
Dar astfel de momente apar
ciclic în istorie, iar la noi, de la
Eterle încoace, tot prin revoluţii,
momente dificile şi decepţii am
trecut. În acest sens, textul
rămâne actual.
Levantul e ultima parte a unei
trilogii dedicate spaţiului
:m.editeraneean şi balcanic.
Aveţi un sentiment special
pentru aceste zone ?
Prin Levant se continuă şiml
spectacolelor cu această temă
pe care o CLmosc foarte bine,
aşa cwn amosc şi locurile şi
oamenii din juml Mediteranei.
Fac parte, de altfel, din Institutul
Mediteraneean.
de Teatru
Această mare este t.m creuzet
cultural în care se an1.estecă
spectaCLuos atâtea influenţe. . .
Astfel vin la Brăila, la Brăila
copilăriei mele, care era t.m oraş
destul de puţin românesc," tot
t.m amestec mt.uticultural fasci
nant şi de unde se pleca spre
lume. Aşa cwn a plecat Panait
Istrati. Aşa cum au plecat pri
etenii şi colegii mei din
copilărie, care acum sunt în
lume, în America, în Italia, în
Israel şi aşa mai departe. Îi
vizitez des şi lor le face plăcere
să mă revadă şi să ne amintim
de portul cosmopolit în care,

vorba

o

o �oluţie
o
,

crescând, am prins gustt.il unei .cole de text, pentru că astfel
deschideri spre o mwţime de le exportă mai uşor. Că fuc
lucmri diferite, spre o unl.anitate un teatru de export numai
diversă.
din imagini. Va fi Levantul un
Istrati îşi dorea să vadă lumea. "produs de export'' ?
A cutreietat Mediterana şi a scris Toţi regizorii români obişnuiesc
Mediterana, să facă spectacole vizuale, d1.iar
romanul
încercând mereu să găsească dacă nu neapărat pentru
un om care să ştie "cine a scris export. Apoi, fireşte, prezenţa
Hrunlet". Este un excelent într-un festival presupune anu
subiect dramatic, desigm. El mite rigori ce nu pot fi ignorate.
încerca, instinctiv, o integrare. Când am conceput spectacolw
Era un cetăţean al lmnii şi asta nu m-am gândit la asta. Dar
acum s-a ivit, iată, prilejt.u de a
îi venea din copilăria petrecută
la Brăila. De aceea, în Chira prezenta I.evantul în Italia şi în
mea este şi Istrati, desigm, dar e Franţa, la Marsilia. Vor fi poate
mai mwt Dunărea aşa CLml. o şi alte ocazii. De aceea, vor fi
simt eu, cu muzica şi CLuorile ei. două vruiante: un spectacol de
Un dmm spre Mediterana. În aproxinl.ativ două ore şi
cazul acesta, textul lui Istrati e jwnătate cu pauză, şi o foffil.ă
doar pretextul spectacolului pe redusă , de o oră şi jwnătate,
care l-an1. realizat. Când am
pentru festivaluri. Este absolut
făcut Chira Chiralina, am con necesar lucml acesta atunci
struit spectacolw în memoria când te deplasezi. Din punctul
fratelui meu, care ţinea ca eu meu de vedere, piesa este gata.
să-1 fac prea1m o mărtmie Vom intra în Sala "Toma
despre Brăila "noastră". De Caragiu" pentru repetiţiile gen
aceea, deşi e un spectacol la erale. Puteţi asista, dacă doriţi,
care mă gândeam mai demult
la repetiţie, penttu că repetiţiile
şi pe care îl abandonasem, am mele sunt totdeauna deschise .
dorit neapărat să-1 teffil.in după Dar asta nu înseamnă că nu veţi
dispariţia fratelui meu.
avea swprize la premieră.
Vorbind despre integrare
îmi dau seama că tema
Horia Gârbea
revine, de Ja Chira şi
Mediterana, Ja Pettu...
Diferenţa este că Pettu cel
Mare, personajw lui Zografi,
o voia din motive politice.
Autorul se preocupă de
problemă prin intermediw
unor personaje aflate în
vârful ierarhiei şi având
decizia. La Istrati este
dorinţa lui, anonimw, fit.il
hoţului de cai din Brăila, de
a fi în lume, în miezul
Emopei, şi de a o înţelege.
Iar adaptarea Levantului
pentru scenă trebuie să fi
ridicat dificultăţi
Deloc. Am scris scenariw
foarte uşor, practic nici nu e
vorba de o adaptare. A fost
simplu pentru că, aşa CLml.
am spus, totul e foarte
teatral, e un poem dranl.atic.
Se spune deseori, mai
ales de către dramaturgi,
care se simt frustraţi, că
regizorii creează specta
cole vizuale şi nu specta"

",

https://biblioteca-digitala.ro

pv

puncte de vedere

Po

-robot

al directorului

"E

hei ! - ţi-e dat să auzi prin preaj
ma sau prin casele artiştilor dacă directorul nostru ar fi aşa
ca ... , altfel ar sta şi la noi lucrurile !" După
"aşa ca" urmează de obicei nume cum ar
fi Emil Boroghină; apoi urechile tale pot
auzi caracterizări, exprimând, sigur,
năduful vorbitorului: "Dacă ar fi măcar
mai deştept, mai gospodar, mai bun ma
nager, mai corect, dacă ar fi citit mai mult
la viaţa lui, dacă n-ar fi atât de
zgârcit, de meschin, dacă nu ar fi
aşa de lacom, de subiectiv, de
influenţat de nevastă, dacă ar şti
să-şi aleagă mai bine colaboratorii,
dacă n-ar fi aşa muieratic, dacă n-ar
fi atât de orgolios, dacă ar avea
caracter ... dacă ar fi mai generos,
mai cavaler, dacă ar avea cel puţin
umor... dacă nu ne-ar jigni cu atâta
uşurinţă, dacă n-ar uita că lucrează
cu oameni şi nu cu scaune, dacă ... "
Vorbele sunt rostite cu indignare,
cu dispreţ, cu părere de rău, cu
ură. Sau, în orice caz, sunt jucate
astfel ...
După care, dacă interlocutorul are
timp să asculte (şi românul are
timp !), urmează şi argumente, mai
mult sau mai puţin convingătoare.
1 n final înţelegi că totul ar merge
mai bine dacă omul pus să con
ducă ar avea măcar bună-creştere
sau bună-credinţă.
Oricine îşi poate da seama că per
sonajul incriminat nu este de faţă.
E aproape obligatoriu, după ce
auzi ani la rând asemenea carac
terizări, să-ţi pui întrebarea: oare
cum ar trebui să arate (să fie) un
director ideal de teatru? Să
încercăm, aşadar, să-i desenăm
portretul-robot. Cine se va
recunoaşte, bine; cine nu, iar bine.
Aşadar.
El poate veni în teatru de oriunde,
dar e mai bine dacă vine din
lumea artistică. Poate fi, prin
urmare, actor, regizor, scenograf,

�

de teatru

dramaturg, critic sau chiar poet sau
prozator. Mai rar, pur şi simplu formidabil
organizator, ca regretatul Ion Coman de
la Piatra Neamţ. E bine dacă e bărbat fru
mos, ori măcar prezentabil, cu un dez
voltat simţ al umorului şi, neapărat, al
dreptăţii. Cult, inteligent, sensibil, om de
caracter. Generos, glumeţ cu măsură, vigi
lent faţă de linguşiri şi laude nemeritate,
priceput la alegerea colaboratorilor, milos
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cu oamenii, dar neiertător cu incompe
tenţii, cu proştii, cu chiulangiii, cu impos
torii, cu ineficienţii. Onest şi disciplinat.
Blând ca o catifea cu cei în suferinţă, dur
şi necruţător cu ticăloşii. Nu mare cu cei

mici şi mic cu cei mari. Corect cu cei care
nu se declară automat de acord cu
părerile sale, tolerant cu cei care greşesc
întâmplător, aspru cu ce1 care gafează
continuu. Nu ranchiunos, nu răzbunător.

Nu subiectiv când e vorba de distribuirea
nevestei sau a amantei. (Poate şi nu
amante in instituţie.) Nu subiectiv când e
vorba de m�riri de salariu, nu bun cu
linguşitorii şi �u cu cei care-i spun in faţ�
ce gândesc... Un director bun e senti
mental, dar nu arat�. Se sfătuieşte cu toţi
colaboratorii, pe care şi-i alege cu grij�.
dup� criteriul competenţei. Nu amestec�
chestiunile de serviciu cu cele personale,
incearc� s� cunoasc� in profunzime pro
blemele inainte de a lua o decizie. Un
director bun recunoaşte când greşeşte,
nu-şi ascunde cu grij� erorile. Nu iubeşte
bârfa, discut� intotdeauna deschis,
b�rb�teşte, absolut toate chestiunile
(fiindc�. ocolindu-le sistematic, ele tot nu
se rezolv� de la sine). El e dator s� se sa
crifice mereu pentru cei pe care, tempo
rar, ii conduce, dar s� nu le aminteasc�

mereu, tuturor, cum şi cât se neglijează
pe sine de dragul instituţiei.
Să aibă personalitate şi să manifeste gust
şi siguranţă când judecă munca artistică şi chiar activităţile auxiliare, financiar
administrative şi tehnice. Să nu fie corupt
ibil, să nu poată fi cumpărat cu nimic, să
nu aştepte avantaje materiale personale,
sub nici o formă, să nu aştepte (da ! să nu
aştepte
nicicând)
mulţumiri
şi
recunoştinţă de la nimeni. Să ţină piept cu
bărbăţie atacurilor, ce-i drept, nu intot
deauna bărbăteşti (uneori viclene, tan
dru-femeieşti) care-i vin din partea trupei
teatrale pe care cu onoare, neapărat cu
onoare, o conduce.
În fine, să iubească fă� prefăcătorie
teatrul şi oamenii, altfel nu va rezista, iar
construcţia la care e părtaş se va surpa,
cu siguranţă, in scurtă vreme.

Teatru fără

Până la urmă, acesta este secretul: să te
pricepi la ce te-ai inhămat şi să iubeşti
ceea ce faci.
Elisabeta Pop

Citesc in presCl cCl se inmultesc directorii
generali (fără epoleti, desigur, deşi... moi
ştii?). Şi tocmai acum, când se scuturCl
n.emilos schemele şi se sub�ozCl bugetele,
vCld cum apar tot felul de directori-ortistici,
odjunqi, odministrotivi, (lnoncior-contobili,
şe(l de seqie, adjuncti de şe(l de seqie etc
SCl (le ei chior necesari sau sunt doar cârjele
generalilor-veterani?
P.P. S. Anunt important Fost secretor literar
cu vechime more in teatru, dor cu pricepere
in ale teatrului ceva moi mică in raport cu. ..
anii, solicitCl - nu, oferă - servicii de consili
er, contra cost, in vederea completClrii pen
siei de 700 000 lei, după 33 de ani de
muncCl.

P.S.

•

•

M

irajul
micului
ecran
funcţioneaz� in dou� sensuri.
Pe lâng� telefagie, exist� şi
dorinţa (subconştient� sau făţiş�) de a
ap�rea/acapara dreptunghiul "magnetic".
Ş1 dac� Teatrul Naţional de Televiziune
nu-1 prea darnic in premiere, teleteatro
filul ce se-ascunde şi in critic se uitCl in faţa
aparatului, furat de jocul convenţiei.
Pentru c�. in fond, fiecare emisiune îşi are
datele ei de inefabi l teatral, începând cu
natura sau ţinta sa şi terminând cu
decorul şi recuzita specifică. Un exemplu:
"Reflecţiile rutiere" apelează frecvent la
actorii totali ai Divertis-ului şi colonelul
Vochină ştie de ce o face.
Cum televiziunea împlineşte un străvechi
deziderat, fiind un veritabil teatru al lumii,
auditoriu! nu trebuie neglijat, ci, din con
tra, cultivat - dac� se poate, in t9ate
accepţiile termenului ! Sigur, rămâne la
latitudinea (citeşte: talentul) teleastului să
impună şi - eventual - să se impun�. Şi
aici intră in ecuaţie harul fiec�rui realiza
tor, implicit gustul telespectatorilor care îşi
selectează idolii. Unora poate să le placă
Marina Almăjan, care-şi "joacă" in conti
nuare partitura "Ceaiului de la ora 5",
deşi de câtăva vreme i s-a ivit o "rivală"
de duminică, M ihaela Rădulescu-Bănică, al

cărei aplomb şi prospeţime sporeşte "in
familie", dar nu neapărat doar datorită
mariajului cu un actor-vedetă.
Sărind la antipod, la talk-show-urile
politice, nu se poate să nu fii fascinat de
arta histrionic� pusă la bătaie de un tot
mai "aristocratic" Horia Alexandrescu, de
un tot mai "populist" Ion Cristoiu, de un
tot mai gongoric Adrian Păunescu etc.
Asumându-şi riscul de a deveni preţioşi
ridicoli sau simpli oaspeţi simpatici in
intimitatea căminului nostru, teleaştii îşi
"sacrifică timpul şi nervii" pentru
"Milionarii de la miezul nopţii", iar atunci
când Marius Tucă pleacă in concediu,
spectatoarele şi spectatorii obişnu�i să-i
inventarieze bretelele simultan cu inter
locutorii se impacientează, obligându-1 să
revină pentru o întâlnire "de excepţie" cu
lider mai mult cabotin decât miner. 1 n
vâltoarea causeriei, tensiunile existente in
societate scad şi conflictele acute se
dezamorsează/demonetizează in faţa
charismei. Se repetă
păstrând
proporţiile - experienţa "revoluţiei in
direct" ori a parlamentului (idem), scon
tându-se eficacitatea eternului catharsis,
cu nimic vinovat de o astfel de propagare

•

precădere tineretul, însă rămâne de
văzut, la un sondaj "de-adevăratelea", in
ce proporţie se intră in rezonanţă cu spi
ritul uşor vetust al unui fost star pop ce
şi administrează o infuzie de juventute
printr-un simulacru de cor, nu antic, ci
grunge. Exhib�iile lui Liviu Tudan pot fi
asemuite cu tentativele controversate ale
ex-actorului Radu lord�nescu, trecut de
partea cealaltă a baricadei, dar păstrând
nostalgia scenei; emisiunea cu acelaşi titlu
redactorul-reporter revitalizând-o abia de
când lucrează in tandem cu propria con
soartă, sobra Lumi n iţa lordănescu,
extrem de pedantă pentru vârsta ei
fragedă. Astfel, echilibrul e posibil.
Mai delo.c solitar, Cornel Todea
alternează cu voluptate funcţia de direc
tor de instituţie teatrală cu aceea de câr
maci, "Dintre sute de catarge" păstrându
se la nivelul informaţiei culturale detaliate
şi prompt furnizate. Lăsând loc de mani
festare analitică altor colegi, cum ar fi
Adelina Patrichi, dedicată prin excelenţă
şi cu excelenţă "Culturii in lume".
Totdeauna o emisiune-spectacol.

I rina Coroiu

De purgare are nevoie oricine, cu
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Al treilea va l
P

ână în 1989, realitatea
îngheţată şi cenU{>ie de
afară făcea ca teatrul să
pară mai cald, mai colorat şi
mai adevărat, poate, decât era.
După 1989, ne-a izbit primul
val. Procesele care însoţeau
democratizarea societăţii româ
neşti şi mai ales gustul nou al
libertăţii presei au făcut ca
farmecul teatrului să pălească
mult. Spectatorii s-au împuţinat
simţitor. Teatrul a părut adesea
vetust, capacitatea sa de reacţie
la evenimente fiind lentă şi
neputincioasă.
Al doilea val, cel al prosperităţii
economice, întârzie. În lipsa lui,
trăim o iluzorie întoarcere a
unor spectatori la teatru. Să ne
uităm însă la cei, puţini încă, ce
câştigă un salariu decent.
Majoritatea nu mai calcă · în
sălile de spectacol.
În Occident, unde al doilea val
a lovit de mult, teatrele duc
politici de marketing agresive.
În magazine, în berării, restau-

�

18

rante,
adică
acolo
unde
oamenii atinşi de acest val al
prosperităţii îşi petrec mai tot
timpul liber, găseşti la tot pasul
materiale publicitare teau-ale:
fluturaşi, afişe, cărţi poştale,
postere, fotografu. Bătălia e
grea , căci concurenta e mare .
Omul trebuie lămurit să nu se
lase atras de unul din zecile de
canale Tv, de cinematografe,
cluburi de jazz, pop, rock,
muzee dintre cele mai diverse
sau agenţii de turism. Tot arse
nalul tehnicilor publicitare e
scos la bătaie şi lupta se duce
pentru fiecare posibil spectator.
Al treilea val loveşte deja puter
ruc Occidentul. Generaţia navi
gatorilor pe Intemet, a con
sumatorilor de benzi desenate
şi jocuri electroruce găseşte
"artificialul" acestor medii ca
adevărat şi teatrul ca artificial.
Majoritatea consideră teatrul
drept ceva neinteresant. La
Londra, media de vârstă a spec
tatorilor Teatrului Naţional este ,
·
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de peste 55 de aru. La Glasgow
u-age
obloanele
Citizen's
Theatre (Teatrul Cetăţenilor)
fiindcă nu mai are suficienţi
spectatori. La Berlin se închid
teatre celebre.
Mai multe îndeletr1iciri au
dispămt, de-a lungul timpului,
atunci când nu a mai fost
nevoie de ele.
Am plecat întristat din mijlocul
unor spectatori care asistau
plictisiţi la o reprezentaţie
shakespeariană la Londra, în
"Globe"-ul refăcut.
Decalajul nostru istoric nu ne
protejează decât temporar, căci
evoluţia societăţii româneşti,
deşi mult mai lentă, va face să
fim loviţi de aceleaşi _ valuri.
Vom regreta atunci, încă o dată,
româneşte, timpul pierdut. Ca
în toate domeniile, şi în teatru
amânarea începerii unei lupte
sistematice de vitalizare îşi va
avea nota de plată.
Theodor-Cristian Popescu

a

aniverări

S i lvi a G h e l an
S

ilvia Ghelan este serrmul
�tatomiciei şi al fidelităpi.
Intreaga forţă creatoare
şi-a dămit-o, timp de cincizeci
de ani , Teatrului Naţional din
Cluj, refuzând cu obstinaţie
tentaţia capitalei.
Într-� fel, Silvia Ghelan a fost
şi este tragediana zilelor noas
tre, tragicul fiind consubstanţial
f.tinţei sale. Totuşi actriţa nu
refuză dramaticul, după cum
nu se desolidarizează nici de
comic sau melodramatic. Silvia
Ghelan materializează ideea
după care în epoca modernă
tragicul nu apare în stare pură.
Dar ceea ce îi este propriu
actriţei şi constituie forţa ei se
cheamă transgresarea tuturor
categoriilor. În acelaşi timp,
Silvia Ghelan are capacitatea şi
ştiinţa de a conferi celor mai
simple sau derizorii ipostaze în
care apare măreţie, majestate,
fie că este vorba despre lady
Torrance din Orku în. infern
de Tennessee Williarns sau
Silvia din Visul de D.R.
Popescu, despre Blanche din

Un tramvai nwnit Dorinţă
de T. Williarns sau Maxy Tyrone
din I...ungu1 d.rum al zilei către
noapte de Eugene O'Neill,
despre Doarrma Cleary din
Subiectul era trandafirii de
Frank.
Gilroy
sau
Saveta
Colceriu din Un os pen.1nl un
dline mort de Ne�dru
ever.
Toate
acestea
nu
însearrmă că între creaţiile
ilviei Ghelan nu aflăm şi tragi
ul mai puţin contaminat.
Expresia lui cea mai deplină se
numeşte
Cliterrmestra
din
Ifigenia în. Au1is de Euripide,
roină căreia actrita i-a adăugat
o nuanţă intelectuală ce a
apropiat-o de contemporanei
tate.
Fără a fi o interpretă "acreditată"
de comedie, Silvia Ghelan nu a
ocolit
ruct
comicul,
fie
îmbinându-1 cu tragicul, pre
cum în Cesonia din Ca1igu1a

de Nbert Camus,
forma superioară a uu•• u•:>•,.<�..A. .J�.V-:
Leonie din Părinţii teribili sau
în Solange din Maşina de scris
de Jean
Cocteau .
Actrita
reuşeşte şi performanţa satirei
totale, a comicului negm sau
grotescului, precum în Anna
Fierling din Mutter Courage şi
copiii săi de Bertolt Brecht.
Dar teritoriul predilect de afir
mare al Silviei Ghelan este
teatrul psihologic: Lev Tolstoi,
Cehov,
O'Neill, Tennessee
Williarns, Camus, Di.irrenmatt,
A. Davila, Mihail Sebastian, Al .
Kitiţescu. Îi este specifică ac.:triţei
o rapidă modificare a stătii inte
rioare prin treceri abia percepti
bile între registre, o deosebită
intensitate lăuntrică, exteriori
zată parcimonios, însă foarte
putemic comunicată partenem
lui şi publicului.
S p e c i fic u l
tempera
mental al Sil
viei Ghelan
(ca şi al per
sonaju l u i
modern)
este unitatea
contrariilor:
t.m tempera
ment puter
nic, emptiv,
pasional
este secon
dat de inteli
genţă, raţio
nalitate, luci
ditate; o me
taforă
po
trivită pentm
fi
ea
ar
"gheaţa care
frige". Aşa ni
s-a înfăţişat
în VJSUI. de
D.R. Popes
cu, în Nefe

şi VJdra de Hasdeu, în
Doarrma Clara din VJaicu Vodă

Răzvan.

O altă trăsătură distinctivă a
Silviei Ghelan este rara capaci
tate de a atinge pt.mctul Lmde
tragicul se întâlneşte cu poezia.
Se poate spune că poezia, cu
aura ei inefabilă, înconjoară
toate creatiile actriţei.
Artista ilustrează stilul înalt,
nobil, imperial. Chiar când se
află în decădere fiZică sau psi
hică, eroinele ei au gesturi, ati
tudini
regale.
În
această
evoluţie elegantă, rafmată, Silvia
Ghelan pare a fi singura şi ulti
ma urrnaşă a Mariei Ventura,
care, în petioada interbelică, a
cucetit Patisul.
Justin Ceuca

ricitul Pla
tonov
de
Cehov (rolul
Anna
Pe-
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Întâ m p l ă c. în noiem bri e )
În t e a t r e ...

Ce se

Teatrul 'Bulandra'

e Uolă de Luigi Pirandello
Regia: Cristian juncu
Scenografia:
Marius
Alexandru
Dumitrescu
În distribuţie: Mihai Bisericanu, Dorina
Lazăr, Valeria Ogăşanu
Teatrul 'Ion Creangă'

e Sânziana şi Pepelea de Vasile
Alecsandri
Regia: Mihai Manolescu
Scenografia: Anca Pâslaru
În distribuţie: Mircea Muşatescu, Carmen
Palcu, Daniel Tudorică

Scenografia: Ştefania Cenean
În distribuţie: Dorel Vişan. Gh. M .
Nuţescu, Melania Ursu

.

Teatrul Fantasio Constanţa

e Mofturi la. . revistă după texte de I.L.
Caragiale, Anton Bacalbaşa, Gheorghe
Brăescu, Alexandru Kiriţescu, Tudor
Muşatescu
Regia şi selecţia textelor: Andrei
M1halache
Scenografia: Eugenia Tărăşescu-jianu
Muzica: Dumitru Lupu
Dirijor: Dumitru Lupu
În distribuţie: Ileana Ploscaru, Mihai Sorin
Vasilescu, Maria Lupu ş.a.

Teatrul Naţional

e Regele şi cadavru! de Vlad Zografi
Regia: Andreea Vulpe
Scenografia: Oana Botez
Muzica originală: formaţia 'Vama Veche'
În distribuţie: Valeriu Popescu, Marius
Bodochi, Răzvan Ionescu
Teatrul Odeon

espectacol coupe: Banda de magneto
fon de Charles Fraikin şi Cea mai puter
nică de August Strindberg
Regia: Silvia Ionescu
e M. Butterlly de David Henry Hwang
Regia: Ada Maria Lupu
Teatrul de Marionete Arad

eCel mai frumos dans
Regia şi scenografia: Adela Moldovan
e Fram ursul polar
Adaptare, scenariu şi regie: Adela
Moldovan
Scenografia: Eustaţiu Gregorian
Muzica: Ilie Stepan
e Regele Cerb de Carlo Gozzi
Adaptare şi regie: Cristian Pepino
Teatrul 'Sică Alexandrescu' Braşov

e Cum � place de William
Shakespeare
Regia: Alexandru Colpacci
Decor: Theodor Ciupe
Costume: Vioara Bara
e lubiri neterminate de Paul Emond
Regia: Alexandru Colpacci
Scenografia: Doina Antemir
Teatrul Naţional Cluj

e unchiul Vanea de A.P. Cehov
Regia: Mircea Comişteanu

�

Muzica: Nicu Alifantis
În distribuţie: Bogdan Talaşman, Pompiliu
Ştefan, Ovidiu Crişan ş.a.
În reprezentaţie: Claudiu Bleonţ

Teatrul Naţional laşi

eAiarma de Olga Delia Mateescu
Regia: Silvia Ionescu
Scenografia:Axenti Marfa; afişul specta
colului: Marcel Chimoagă
În distribuţie: Mihaela Arsenescu Wemer,
Petru Ciubotaru, Ada Gârţoman Suhar
eVisul unei nopţi de vară de William
Shakespeare
Regia: Ion Sapdaru
Decoruri: Mihai Pastramagiu
Costumele: Alina Dincă
Muzica: Cezar Antal
Mişcarea scenică: Angela Doni
În distribuţie: Constantin Puşcaşu, Teodor
Corban, Doina Deleanu
Teatrul 'I.DSârbu' Petroşani

eTache, lanke şi CadTr de Victor Ioan
Popa
Regia: Marcel Şoma
Scenografia: Elena Buzdugan
Pictura: Petrică Birău
Ilustraţia muzicală: George Negraru
Tn distribuţie: Rozmarin Delica, Florin
Plaur, George Negraru
e Mărul fermecat de Gheorghe
Calamanciuc (Republica Moldova)
- piesă pentru copii Regia şi scenografia: Boris Melinti
În distribuţie: Victoria Loghin, Eduard
Dumitraş, Liviu Timofte
Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ

e Crima din strada Lourcine de Eugene
Labiche
Regia: Vlad Mugur
Decoruri: Helmut Sturmer
Costume: jaro-Varga !Iona

20
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Teatrul Naţional Timişoara

e Diavolii de john Whitting,
Regia: Laszlo Keszeg (Teatrul 'Katona
jozsef Budapesta)
Decor: Gabor Walcz
Muzica: Albert Markos
Tn distribuţie: Armand Calotă, Carmen
Ionescu. Aura Călăraşu
e Invective
Scenariu: Ion Ardeal Ieremia şi Traian
Şoimu după versurile, proza şi corespon
denţa lui Paul Verlaine în traducerea lui
Şerban Foarţă şi Codruţa Popov-Răbăgia
Regia: Ion Ardeal Ieremia
Scenografia: Geta Medinschi
Coregrafia: Hellen Ganser
În distribuţie: Claudia Ieremia, Valentin
lvanciuc, Cristian Szekeres
e Despre sexul femeii ca un câmp de
luptă în războiul din Bosnia de Matei
Vişniec
Regia: Ion Ardeal Ieremia
Scenografia: Geta Medinschi
În distribuţie: Claudia Ieremia, Laura
Avarvari
Spectacol
inclus
în
programul
'Interferenţe' (spectacole în spaţii necon
venţionale)
eTrei plus trei după A.P. Cehov, Luigi
Pirandello şi Eugene O'Neill
- spectacol pentru copii Regia: Damian Oancea
Scenografia: Geta Medinschi
În distribuţie: Damian Oancea, Mircea
Belu, Damian Victor Oancea
Spectacol
inclus
în
programul
'Interferenţe'
Teatrul

pentru

copii

şi

tineret

'Luceafărul' din laşi

- stagiunea 1 99 8- 1 999 marchează
jumătate de secol de activitate cu:
eTurandot de Cario Gozzi. regia Ion
Ciubotaru
eTinereţe M bătrâneţe şi viaţă M de
moarte după Petre lspirescu, regia
Constantin Brehnescu
e Cabaretul Soacra cu trei nurori pe
texte de Camel Udrea, regia Bogdan
Ulmu

E N A

Nu o rata! Aboneaza-te
ca să tii sigur că primesti in fiecare lună
cea mai bună revistă de teatru din România !
--- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.

N u me

0

Prenume.

_
_
_
_
_

Sex

Vârstă

Ocupati _____

_

Adres '-"------

Localitate
Cod poştal

J ude ,__

11 1 11 1 1 1

Data
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Telefon

1 111 1 1 1 1 1 1

Semnătura
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Al exan d ru Dari e:

'in R o m â n i a n u există m i ş ca r e teatra l ă '

Aţi participat in hma iulie la
Festivalul de la Avignon. Ce
ne putqi spune despre d ?
Am să vă vorbesc mai întâi

săptămâni şi participă ]a festival. : cultură a Comisiei Uniunii
D:iscuţille s-au flnalbat in Europene. Reprezentantii ţlrilor
Vl'eWl. kl ?
estice au avut două mari sarcini:
Aceasta a fost prima întâlnire. A
să fX>Vestească celorlalţi care

despre motivul pentru care am

indus reprezentanţi din �

este situapa cona-etă, din punct

fost

majoritate

de vedere artistic, financiar, al

inipal

invitat (pentn.• că nu

a

ţlrilor din

estul

să pro

Europei şi din aproape toate

reformei, în ţlrile lor şi

participat 1a un seminar legat de

ţlrile vestice. Pe de o parte ,

pună modalităţi de continuare a

programul 1HEOREM de dez- : invitaţi care au vorbit în cadrul

programului

voltare

seminarului (cazul meu), pe de
alta, oameni veniţi în calitate de

partea României am vorbit eu.

am mers cu un �-pectacol). Am

a

Festivalului

de

1a

:vignon. Numele programului
reprezintă

inipalele

cuvintelor

Theâtre, Est, Ouest, Rencontre,
Millenaire.

E

vorba

despre

;

�

1HEOREM.

Din

Se puneau întrebări din sală, se

directori de festival internaţional

purtau discupî. Lucrurile nu s-au

(cazul

Constantin

desfăşurat ca la un congres la

să

avut loc chiar dezbateri. Presa

do�ului

Chiriac, de la Sibiu).

În fine, mai

care

se

citesc nişte referate; au

întâlniri teatrale, între Est şi Vest,

erau oameni care au solidtat

în Europa sfârşitului de mileniu.

participe şi au fost acceptati,

nu a avut acces, a fost doar o

Programul îşi propune constru-

cum

întâlnire strict profesională între

au

fost,

la

de

irea a zece, cincisprezece spec-

Alexandm

tacole fmantate din Vest, cu a-e-

Petrescu , de la SMART, şi care

atori din Est, axate pe regizor, în

au fost incluşi pe lista oficială a

special pe personalitatea unui

participanţilor.

a-eator.

moderator ales de Festivalul de

Aceste

spectacole

ar

urma să constituie edipa din
anul 2000 a Festivalului de la
Avignon; cu posibilitatea ca ele

să fie coproduse şi de alte festivaluri

internaţionale,

ca, după Avignon,

să intre în

circuit. Este obligatoriu
miera

unnând
ca

pre-

să aibă loc în tara de ori-

girle a spectacolului. AfX>i trupa
e invitată la Avignon;
repetă

două

până

ata

mai

la

trei

Dabija

A

şi

noi,

Tra�

existat

un

oameni de teatru din Europa.

nu run voie să întreb ce
s-a discutat ?
Ba da. Nu era nimic sea-et,
Deci

presa nu a avut acces pentru că

la Avignon, câţiva vorbitori din

s-au

partea organizatorilor, de_exem

dureroase ,

discutat

şi

legate

lucruri
de

mai

situapa

plu Bemard Fevre d'Arder, care

anumitor tări foste comuniste,

este directorul general al festi

foste

valului,

au

mai

comisiilor

şefi

europene,

reprezentantă
Mondiale,

fost

o

a

dreptul

o

comparativ

Băncii

reprezentantă

sovietice,

ai

a

Comisiei europene pentru eul

tură pe lângă Parlamentul de 1a
Strasbourg, şefa Direcţiei pentru

Alteori,

tablou

deprimant,
cu

noi,

de-a

uneori,
România.

ronlânii,

ne-am

sirnpt deprimaţi auzind ce s-a
făcut deja în domeniul teatral în
alte tări din Est. . .

În

ultima zi, noi, cei din Est, nu

am mai avut acces. S-au purtat
discutii între directorii de festi
valuri

şi

organizatorii

din

Europa de Vest. S-au proiectat

nişte grupuri de luau care îşi
vor împărţi Europa de Est, vor
vedea

spectacole,

oameni,

începând din toamna aceasta ,
pentru a alege, apoi, a-eatorii

care vor fi luaţi în considerare.
Nu e, deci, obligatoriu ca invi
tatii la acest seminar

să şi facă

aceste spectacole. Nu e obliga
toriu ca spectacolele
ducpî

ale

unor

să fie pro

institutii sau

teatre instituţionalizate.

Pot fi

tmpe particulare, pot fi trupe de
teatru alternativ, de stradă, nu
at-e

importanţă. De asemenea,

nu e obligatoriu ca spectacole!�
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văzute de grupurile de luau
respective să fie cele alese de
Festival. Dacă vor fi invitaţi la o
repetiţie cu \.m spectacol plani
ficat pentru toamna lui '99, care
se arată a fi interesant, acel
spectacol poate fi invitat. Nu
sunt obligatorii colaborările, la
nivel artistic, între tfui, de exem
plu un regizor lituanian cu
actori francezi şi nemţi într-\.m
teatru englez. Ba chiar s-a suge
rat că nici nu ar fi de dorit o
amestecătură prea mare . Cred
că şi publicul de la Avignon, şi
organizatorii sunt interesaţi de
caracterul şi de parfumul local.
După cum vedeţi, nu există,
deocamdată,
reguli
foarte
stricte.
Care era direcţia specta
colelor din acest an ?

u am văzut prea multe.
Gazdele au fost foarte amabile
şi ne-au pus la dispoziţi cinci
intrări gratuite la reprezentaţii,
pe lângă altele unde ne-am
înghesuit noi şi am mai scăpat
pe gratis înăuntru (biletele erau
foarte scumpe faţă de diurnele
noastre). Aşa că nu am văzut
nici jumătate din spectacolele
prezentate în secţiunea in. Iar
în secţiunea off sunt peste o
mie cinci sute de spectacole,
trupe care îşi plătesc tot, de la
zare până la chiria sălii,
numai pentru a intra în cata1 gul festivalului off, deci pen
tru a li se pomeni numele, pen
tru a li se publica o fotografie şi
a li se povesti, pe scurt, spectaolul (pentru asta se plăteşte
parat).
Aş remarca \.m luau care m-a
frapat: interesul pentru ţările
consacrate, cu teatru important,
din Europa de Est a scăzut. Au
devenit interesante ţările de la
extreme. Pe de o parte, cele
care urmează să fie rapid inte
grate sau invitate la integrare:
Cehia, Polonia, (mai puţin
Ungana, care nu a avut decât
un . reprezentant), Slovacia,
Slovenia, Croaţia. Este firesc,
pentru că urmează ca ele să-şi
deschidă porţile şi teatrele pen
tru trupele occidentale, creatorii
lor vor intra în regimul normal
al colaborărilor, al experientelor
teatrale
ale
Europei

Occidentale . Pe de altă parte,
u aparut - · e de Ja cealaltă
extremă, cele care, pro9abil. nu
fi niciodată integrate în
niunea Europeană sau tări
au fost ignorate cu
acum:
desăvârşire
'până
Bulga.tia avea o delegaţie foarte
puternică (deja tTei regizori bul
gari tineri lucrează în teatre ger
mane importante), creatorii din
ţările baltice erau ptiviţi cu
foarte mult interes, la fel cei din
Georgia, din ţările caucaziene .
O mare deschidere către latura
exotică. În acest context,
România e acceptată ca o tacă
cu un teatru foarte interesant,
care a fost la modă cinci ani de
zile, c<:;ea ce înseamnă foarte
mult.
această

După

părerea mea, da.

Nu

înseamnă că nu vor mai fi invi
tate trupe, dar asta nu va mai
constitui o noutate; este ca şi

cum în Anglia ar veni o trupă
franceză. Am intrat într-un fel
de TI.Itină, ceva firesc, nu mai
este "marele, interesantul teatru
românesc". . . Probab� cu aju
torul lui Dumnezeu, şi eu, şi
Silviu Purcătete, şi Tompa
Gâbor, şi Sandu Dabija, şi alţii
vom lucra în� continuare şi în
străinătate,
dar
nu
mai
reprezentăm o noutate abso
lută. Mult mai interesanţi par
acum tinerii �ori polonezi.
Şi aici mai este un lucru care
trebuie spus: România e o tacă
care nu are mişcare teatrală,
dtgJă părerea mea. Nu există

curente, grupări de oam ni
care să se adune şi să facă un
anumit tip de teatru, care
contrazicl t tip de teatru făcut
de altă, grupare care, la rândul
ei, poate contrazice ceea ce
facem noi în teatrele instituţio
nalizate, consacrate, ca "Bulan
dra" sau Odeon.

vă
dumneavoastră
revendicaţl de la
vreun
curent european ?
Dar

Eu nu mă revendic de la nici un
curent. Probabil că ceea ce am
făcut până acum se încadrează
'într-uri curent, sau în mai multe,
sau într-o tendinţă europeană.
Totuşi. Iumea vă aşază în.
descendenta h.d Strehler.
Se poate, nu ştiu. Vă dau \.m
exemplu:
când am făcut
Regele I..ear în Belgia, toate
cronicile vorbeau despre "lecţia
românească de teatru", "teatrul
flamand reînviat", ' regizorul
român Darie" etc. După ce am
făcut, tot acolo, \.ID Cehbv, nu
mai eram "regizorul român'', nu
eram nici regizor flamand, eram
regizorul Dalie care a mai pus
un spectacol. În sensul ăsta
sp\.m că · România este, acum,
ieşită din cărţi. Adică, dacă sunt
colegi de-ai mei care merg în
Vest, nu mai e nici o diferenţă
între,
să
zicem,
Dedan
Donnellan, care a pus Cidul cu
actori
francezi,
şi
Silviu
Purcărete care pune, cu actori
chinezi, nu ştiu ce, sau Dalie
care pune cu actori flamanzi . . . E
un lucru normal. Pe când
despre un regizor din Caucaz,
din Georgia de exemplu, sau
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despre un bulgar se scrie mai pentru că nu au nid experientă,
muh, el pare mai interesant. E nid plăcere , amăgindu-se că,
nonnal, e firesc, s-au epuizat dacă vor avea actori buni la
nişte resurse aid, altele noi încă
"Bulandra" sau la "Nottara" ,
nu au apărut. Asta e o discutie atund vor face... Nu vor face ! E
care ar trebui lansată: de ce un luau care mă miră: sunt
lipsesc
mişcările
sau
atâpa actori tineri ieşip de la
submişcările
teatrale
în UAT.C. sau de la facultătile
România ? Budapesta sau Praga partirulare care, la rândul lor,
(dau doar un exemplu) au,
aşteaptă să mai prindă câte o
reclamă, câte un _post te miri
fiecare, câte o sută de teatre la
ora actuală, chit că "teatru"
unde (sigur, trebuie să trăiască),
poate fi o cameră în care intră
dar pe care nu îi văd
adunându-se, venind la un
zece inşi pentru a vedea doi
teatru şi spunând: ''Repetăm
oameni care se dezbracă şi se
stropesc ru vopsea verde. Peţi � noaptea, dati-ne voie, nu pe
întâlni,
într-o
seară,
la : scenă, în foaier, facem şi noi un
Budapesta, o sută de reprezen- spectacol, dacă vă place îl luati;
tatii. Cel putin, aşa mi s-a spus ! sau nu îl luati şi ne lăsati să
Ia Praga, nu mai vorbesc. Or ' jucăm lunea şi să luăm noi cele
Burureştiul continuă să aibă câteva mii de lei din încasări".
opt,
zece
teatre . . .
Deşi,
Este şi o lene, o inerţie a tineri
pasămite, sunt şi teatre partiol- lor actori care, toti, vor roluri
Iare, care au făcutrun spectacol prindpale în teatre importante
pe an sau, dacă au fost sub- şi angajamente a doua zi.
venţionate,
ca
Theatrum Să revenitn 1a Avignon. încă
Mundi, de exemplu, două nu tni-aţi vorbit despre spec
tacolele care v-au reţinut
spectacole pe an.
_

Acesta e un teatru care
trăieşte de nouă � dar sunt
altele, ca UNU sau Levant...

·
-

{

...

.

!(

.

�

Şi Teatrul Levant face un spectacol la doi ani ! Dar nu e
numai vina creatorilor, e şi vina
modului de gândire la nivel
administrativ, care e, încă, tributar trecutului. E şi vina tinelilor
creatoli, care, în loc să-şi
un
găsească
un sponsor,
hangar, undeva, o luub-â, un
spatiu neconvenţional unde săşi adune doi colegi neplătiţi,
sau plătiţi din încasări dacă iese
bine, să aibă enruziasmul de a
alerga după un milion de colo,
două milioane de dincolo şi să
facă nişte spectacole care, even
rual , îi pot lansa ca adevăraţi
creatori, preferă să bată la uşile
cclor şapte teatre, tot sperând
să le pice şi lor câte o piesă. De
obicei le pică acele piese pe
care teatrul trebuie, cine ştie din
ce obligatii, să le pună şi nu
vrea nimeni să le monteze; sau
li se dau nişte texte mai nein
teresante, pe care nu ei le-au
ales, pentru că teatrul nu are
încredere să le dea un text
important a cărui montare ar
costa, poate, multi bani. Aşa
ajung să facă lucruli mediocre:

�

atenţia.
Lucrul cel mai interesant pe
care l-am văzut este un Julius
Caesar
al
lui
Romeo
Castellucci, un regizor italian.
Spectacolul (producţie · elveţi
ană) e lucrat cu actori italieni
neprofesionişti - nişte arătări,
personaje ciudate. Şi-a făcut sin
gur scenografia şi
banda
sonoră. A păstrat doar trei pagi
ni din texrul lui Shakespeare,
combinându-1 cu texte din
Cicero. Am fost şocat să văd
aceeaşi imagine ca în specta
colul meu, de data asta nu a lui
]uliu Oiesar, ci a lui Cicero, un
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personaj enorm de gras, ras în
cap. Erau şi alte similirudini, dar
spectacolul lui e mult mai radi
cal decât ce am încercat noi să
facem. Foarte interesant, cu o
scenografie uluitoare, o lumină
care-ţi tăia respiraţia; s-a muncit
un an de zile, aceşti actoli
neprofesionişti au lucrat cu un
profesor de vorbire (aveau o
vorbire in1.pecabilă). Să vă dau
două exemple de alegere a
interpreţilor: Brutus era un actor
de aproape doi metri, care arăta
ca ieşit din lagărele din Bosnia,
foarte slab, aproape gol şi
acoperit de funingine. Mare
Antoniu era un actor bătrân
care avea montat un laringofon,
dar nu era t.m truc, omul chiar
avea nevoie de laringofon; asta
dădea o stranietate extraordi
nară ş� în acelaşi timp, res
pingătoare discursului lui Mare
Antoniu la căpătâiul lui Caesar.
Sunt fiagmente, e greu de
povestit t.m astfel de spectacol.
În orice caz, a fost considerat
de toată lt.m1.ea , de toţi directorii
de festivaluri, unul dintre cele
mai interesante lucn.ui de la
Avignon. Cu acest spectacol,
cred eu, se reinstaurează în
Europa domnia totală sau dic
tatura regizorală. Tendinţa de
dispariţie a regizorului, de sim
plitate a mijloacelor, acest "mi
nimalism" postmodern de până
acum câţiva ani a început să se
spulbere.
Spectacolul
lui
Castellucci are şi o elaborare
tehnică aparent foarte simplă,
în realitate complicată. Erau
obiecte care mergeau singure
pe scenă, eia ca un coşmar,

avea animale împăiate care tra
versau scena, un cal viu, tot
felul de instalatii hidraulice,
electt.ice care p01neau singw·e,
uşi care se sudau singure,
lucn.ui extrem de elaborate din
punct de vedere tehnic. S-a
lucrat vreo doi ani pt.imu.l llind
destinat doar pregătitilor. E tm
spectacol pentm festivaluri, nu
l poţi juca la un teatru de stat.
Se adresează unui public de
specialitate, obişnuit cu un
asemenea limbaj teatral; pub
licul de pe stradă, care nu
cunoaşte piesa lui Shakespeare,
nu înţelege nimic:
o înşiruire
de
imaglll,
unele
respingătoare, altele foarte fru
moase, dar toate v�olente care,
sunt convins, ar îndepătta pub
licul neavizat. Am descoperit cu
tt.isteţe - am mai spus-o într-un
ziar - că era ceea ce făcea
Dragoş Galgoţiu acum zece ani
(sigur că mai puţin elaborat, cu
mai puţini bani) şi nimeni nu
înţelegea, îl ţineau de nebun.
Acest spectacol e t.m semn al
titnpului său: în acest sfârşit de
mileniu totul se destramă, se
duce, idolii se prăbuşesc de pe
socluri, dispare intimitatea,
intercomunicabilitatea e din ce
în ce mai mare (telefon mobil,
Internet).
Se încadrea7ă spectacolul lui
,

Castellucci într-o directie
urmată şi de alţii ?
În general se simte o reinstau
rare a teatm.lui de imagini, a
teatrului exotic, experimental,
radical sau, în ot.ice caz, a
teatrului bazat pe agresiune, pe
coloană sonoră foarte elabo
rată. Ăsta e un ·luCIU care m-a
bucurat,
gândindu-mă
nu
numai la Julius Caesar, dar şi
la alte spectacole de-ale mele
pe care le-am lucrat cu Adt.ian
Enescu - pentiU că şi la
Castellucci, şi la alte spectacole
pe care le-am văzut, coloana
sonoră începe să semene cu
cea a filmului de cinema.

Devine un. personaj aparte
în spectacol ?
E un personaj, tot titnpul se
aude ceva, tot timpul se
întâmplă ceva în banda sonoră,
tot titnpul eşti agresat de unde

va .

Ceea ce a &cut şi Adrian
[Enescu în 1794 ?
! Sigur, rămân şi regizori
ti care vor face în continuare
teatru aşa cum au apucat, dar
există o ofensivă, la ora asta , pe
am simţit-o şi la seminar, şi

clipa de fa{ă..
ŞcoaJa nu contribuie şi ea la

intrqinerea acestei s1ărl de
lucruri ?
Principala carenţă a şcolii este
formarea

regizorilor
şi
a
actorii �tau mai
la spectacolele din festival, a bine. Se cultivă o lene, o
unor oameni cu zece-cind îmburghezire mentală extrem
·prezece ani mai tineri ca mine. de nodvă. Majoritatea tinerilor
Unor oameni între douăzeci şi ' urmăresc doar o recunoaştere
oi şi treizeci şi cind de ani - imediată, aşteaptă ineJţi să li se
regiZori, scenografi, directori de propună ceva de luCIU, nu se
teatre ot.i de tmpe - li se dau organizează , nu au un club al
lor, nu-şi văd spe<..'tacolele Lmul
bani să facă spectacole...
fie agresivitatea tendJnta altuia, iar când le văd, nu fuc
ranală în teatrul � decât să critice şi să înjure, nu
ran ?
au deschidere.
u numai agresivitatea. E orba I..e lipseşte solidaritatea ae
breaslă ?
de emoţie, de imagin , de un
o simbol,ism. E Lm fel de Le lipseşte curiozitatea. Că ne
post-postmo dernism, în car� înjură pe noi, generaţiile mai
totul s-a descompus şi acum se mature, e foarte bine, e stimula
recompune altfel . Ag�;esivitatea tor. Din păcate, lipseşte faza
e doar un corolar. În plus, următoare "înjuraturiP: con
foarte. important, spectacolul strucţia personală. E dureros că
are o ursă unică, vizibilă: regi oameni
de
douăzeci
şi
zotul cu echipa sa (scenograf, doi-douăzeci şi trei de ani care
compozitor).
ici textul, nici au terminat faet.iltatea, nu fac
actorii nu mai st.mt stăpâni, ci se nimic. Eu am stat patru ani la
subordonează
regizorului, Oradea după absolvire. Am
implicit scenografului, C<umpo- '1: întâlnit câţiva actori doritori de
zitorului, acestei triade care, schimbare, nu m-au sancţionat
într-un fel, există şi la noi Eu de la prlrna prostie pe care am
am această eţhipă de colabora spus-o. În schimb, unul care
tori . - scenograf, compozitor - debutează � la "Bulandra", la
cu care am lua-at ultitnele spec Naţional sau la alt teatru
tacole. Mă refer la Matia Miu şi bucureştean şi dă peste nişte
la A ·
Enescu .
Şi în monştri sacri sau peste actori
străinătate am lucrat aproape în tineri rodaţi deja cu mari regi
exclusivit:ăt� în aceeaşi fonnulă, zot.i, este taxat � la prima
de la Regele Lear la DuhW. ezitare. El nu are �perienţa
pădurii sau Macbeth. la fel şi necesară - uneot.i, niâ tăt.ia Sandu Dabija cu ltina Solomon pentru a-şi materializa ideile,
şi Dragoş
Buhagiar,
sunt pentru a se impune. E 6
nedespărţiţi;
sau
Mihai mare riscul să-şi frângă gâtui în
Măniuţiu, cu Doina ' Levintza şi teatrele mari Pe de altă parte, -1·
cu compozitorul Iosif Herţea.
nici teatrele din provincie,
Dar, repet, la noi nl1 există mereu în aiză de public, nu
nimic care să se opună, , de pe caută regizori tineri sau trupe
aceleaşi pozitii de forţl'în ceea de tineri actot.i pe care să 1
ce priveşte limbajul, vârfuril.or - formeze; tot la nmne cunoscute
câte
sunt
din . teatrul apelează pentiU a-şi vinde
românesc. Există, cred eu spectacolele. Pentru tinerii regi
(prezint scuze celor care se simt zot.i e important să se adune cu
lezaţi), t.m număr limitat, trei actori şi scenografi de vârstă
sau cinci, zec sau douăzeci de apropiată, să formeze nuclee
regizori şi scenografi interesanţi, de teatru.
care sunt vârfuri; în rest, este o
apă stătută unde nu se întâmplă
rumic. Aici stă marele pericol
care paşte teatrul românesc în

scenografilor;

,

.
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1

ce

U

enesciene

s-au

aflat

în

n festin - nu un festival

Palatului),

- a fost şi această a :xiV

(vinerea şi sâmbăta) invitaţii s-au

gramele unor artişti străini este

a ediţie a reuniunii inter

iar pent:tu

a

supă

pro

întors în sufragerie, e de neac

îmbucurător:

naţionale consacrate, de pat:tu

ceptat

cu

le-ar fi inclus în repertoriul lor

s-a

din pură complezenţă sau la

faptul

că

simultan

chiar dacă aceştia

decenii încoace , celui mai mare

gustările

muzician român din toate tim

servit din când în când şi ceaiul ,

presiUiille exercitate de către

purile . . . Desigur, se ptme prob

în

Palatul

directorul Festivalului - dirijorul
Lawrence Foster -, şi tot e de

de

salon

la

ora

(recte

cinci

la

lema în ce măsură faptul că ne

Cantacuzino), şi - mai rău încă

îmbuibăm cu muzică o dată la

- faptul că persoanele dornice

sperat că măcar unii dintre ei le

trei

ani ne poate vindeca de
anemia culturală pe care ne-o

� co�ume pcimlli (masa cea

vor relua, cândva, şi pe alte

provoacă înfometarea sistemat

feluri româneşti) au fost poftite

mai

co�istentă, alcătuită din

bucătărie (adică în Studioul

ică şi totală dintre aceste festin

la

uri; căci - se ştie - nici un solist

Radiodifuziunii).

scene din lumea largă.
A fost şi ceva muzică de autori
romaru

contemporani:

Silvestri
cantitatea

Nici
ime�ă

de

spirituală
oferită

hrană

ce a fost

nu

cred că

era profitabilă pen

tru sufletele unor
oameni care au tânjit
atâta vreme după ea

şi

Ţăranu,

un
un

un

Glodeanu,

un

Olah

un

şi

Capoianu mai vechi, (în con
certele simfonice),

precum şi
12 compozitori din toate
generaţiile (în cele camerale),
plasaţi � la concurenţă cu . . .

alţi

recitalurile

lui

Radu

Lupu

şi

respectiv Gidon Krerner, deci

şi care s-au văzut în

lipsiţi din start de orice � a

in1posibilitatea de a

altei

o savura pe-ndelete,

"suporterilor" lor tradiţionali.

pent:t.u

�

a

audienţe

decât

aceea

a

putea

A dominat (cu o majoritate con

se

fortabilă) eşalonul compozito

cuvine. La capitolul

rilor clasici şi romantici, dar şi

asinilla

cun1

meniului,

lucrurile

sunt de altfel ceva

muzica barocă s-a găsit

la

loc

de cinste - în special cu acele

mai complicate. . .

inspirate

Au fost mai întâi -

Midnight", ce au constituit sin

concerte

"Bach

by

cum se şi cădea - un

gura iniţiativă demnă de luat în

destul

de

mare

seamă a organizatorilor - chiar

număr

de

lucrări

dacă lungimea nemăsurată a

enesciene,
aproape

din

programelor, ce ajungeau � se

toate

încheie după ora unu noaptea,

....__ genurile abordate de

le-a văduvit

sau dirijor cu adevărat impor

către

la

sfârşit, de prezenta unui public

tant,

autor,

dar

alese

pe

fiecare ,

spre

întâmplare, fără a se Uffi"lări o

atât de numeros cum ar fi mer

măcar vreo formaţie camerală

idee

itat admirabilii lor interpreţi.

de veritabil renume nu ne-au

aceea a integralei vreunuia din

Surprinzătoare a fost însă con

mai vizitat de la ediţia trecută şi

tre

siderabila cantitate de muzică

nici

până

o orchestră şi

acum

nici

! Şi apoi, �i

ordonatoare :
ciclurile

suite,

nici măcar

sale de simfonii,

cvartete

sau

sonate

!

(Făceau excepţie de

unele semne de întrebare . . .

opţiune lipsită de orice criteriu

Categoric, Lawrence Foster este

doar ultimele două

Simfonii- a

cel care a încurajat (sau poate

-, teffi"linate de

chiar a declariŞat şi irnpulsionat)

Înainte de toate, cu privire

la

şi

la

această

� în veacul nost:tu, ba chiar

desfăşurarea banchetului ridică

în

ultima

lui

locul unde el a fost plasat: dacă

IV-a

era

ca . aperitivele � se

către Pascal Bentoiu, care au

această

tendinţă

sufragerie

fost reunite în acelaşi concert,

înnoire

a

numai

că,

frresc

servească
Ateneul

în

Român,

vreau

(la
să

sptm), dacă se poate înţelege
nUineroşii

că

comeseni

sub

a V-a

bagheta

lui

Corneliu

jumătate.

salutară

repertoriului.
pe

lângă

de

Păcat
multă

Dumbrăveanu, dar au fost exi

muzică bUl"lă, s-a cântat şi sufi

late

cientă

în

Sala

Radio,

muzică

de

o

valoare

sâmbătă

!) Tott..lŞi,

modestă (ca � folosesc - pen

în sala de bal (alias Sala

faptul că multe dintre lua'ătile

t:t.u unele cazwi - un delicat

�

26

Mare

a

dimineata

într-o

neîncăpând aici - cina s-a luat
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eufemism).

Fără

să

lucrări se înscriau de-a dreptul

Cecilia" şi-au
cu strălucire cărţile de
vizită, dar în rest între dirijori şi
orchestre s-a remarcat - din

în categoria numită pe vremea

păcate - o discrepanţă valorică

fost

tinereţii mele "muzică semi-sim

evidentă,

violonistului

fonică"; termenul corect cred că

ce

maliţioasă,
totuşi

că

trebuie
parte

fiu

să

dintre

spun
aceste

Chung şi "Santa

interesante,

onorat

astfel,

ansamblurile

din

Zi.irich,

simfoni

Barcelona,

per

fără

Astor Piazolla

înscriu opu

Mc:Cattney

(dar

şi

nu numai

acestea), iar dacă oratoriul celui

dintâi

l-am înghiţit ca pe o curi

ozitate

ce

era,

nenunl.ăratele

piese ale celui de-al doilea, cu
ne-a asasinat Gidon Kre

care

mer, mi-au
Pe de altă

cam rămas în gât !
parte, însă se pune
,

bun

(adică

prompt şi mai precis,

mai

mai suplu

şi

Gi.inter

Într-o ierarhie desigur subiec

Neuhold,
şi

-

Frederic

respectiv

-

al

mai expresiv) acompania
din întreg Festivalul.

tivă, l-aş situa

pe

Csaba Airizer

a-i

scandaliza

din Paris, Koln şi
Ierusalim, pe care ei le-au con
dus, aici s-a sacrificat cu bună

înaintea lui Monte Pederson (cu

ştiinţă posibilitatea de a străluci

melomani

în

Hendricks

şi

Berganza

după

paginile

infinit

solicitant

aici se

realizarea

mai

ment

ul

Paul

au prilejuit

sonalitate.

simfonice,

tru a susţine în

lui

care

român

În cazul lui I.awrence Foster,

îndrăgite de cătr

swile

originalitatea

lucrările concertante de Haydn

celui

de

Ord1estrelor

fonică - şi

de

Misha Maisky în

!)

Chaslin

fi astăzi muzică pseudo-sim

egalată

dirijorului

dezavantajate

dreptul

Anotimpurile lui Vivaldi a

bra BBC Symphony Orchestra
alegerea unor dirijori

ar

în

şi Ceaikovski,

net

de-a

şocantă a violoncelistului leton

Budapesta şi Manchester (cele
fiind

păcate); şi tot

din

fantezia

mai
al

mult

public, pen
demer-

sd"limb

riscant şi

interpretării

de

tiscul

deopotrivă

pe confraţi şi
!),

pe

iar pe Barbara
pe

Tereza
Carmen

Oprişanu (aşezându-1 totuşi pe

mai

Matti Salminen deasupra tutur

unor

or acestora !), pe Frank Peter

opere în concert. (Şi trebuie să

Zimmermann înaintea Vtktoriei

elogiez

I.awrence

Mullova şi

împreună

Accardo,

ideea

lui

Foster de a-i înfăţişa

pe Enescu , Bartok şi Stravinski
ca

autOti

Enescu

de
şi

operă,

operele lor inspirate

Oedip al

lui

asemenea,
Iuti

Sofocle . . . )

şi

Moscova

prin
acelaşi

din

Leonid

Botnar

pe

iar

Stravinski

De

ikolaev,

Orchestra

şi-au

din

diminuat

a lui Salvatore

d"liar
pe

Radu

Lupu

cvartetul

"Voces"

după

cvartetele "Berg" şi "Bartok". În
această competiţie nedeclarată

care

este orice festival, iau în

considerare,
străini

fireşte,

artiştii

adevărat interesanţi,

cu

conştient şansele unui succes

exduzându-i

de public, acceptând să reali

şi pe posesorii unor nwne

zeze

mai vechi sau

unul

acele

dintre

pro

(în

recital, nu şi în concert) şi înain
tea lui Peter Frankl, dar aş pune

fără

regrete

mai

noi.

chiar
mari,
Şi mai

problema dacă e preferabilă o

grame

muzică bună cântată pro t sau

românească atât de rău plasate

una proastă cântată bine. . . Eu,

în spaţiul şi timpul Festivalului.

petiţie:

una,

Marea revelaţie a reprezentat-o

Mintz -

preferat totuşi pe Piazolla al lui

"George

învingător la. . . fortă ! (E drept

Kremer - ca să dau doar

Mandeal s-au situat cu brio la

că, la aceste două discipline de

nivelul celor

tip

doua

optez

pentru

variantă,

aşa

exemplu

lui

Entremont

cu

cea

de-a

că

l-am
t.m

Philippe

Berliozul său

!

(Consider că doar snobii aleg să
-

să

zicem

-

un

însă

integrale

faptul

manţe

de

că

Filannonica

Enescu"

mai

muzică

şi

Cristian

înalte perfor

simfonice

ale

acestei

ediţii, cu o versiune a Uverturii

cu

seamă

antrenaţi

acei

pe

intetpreţi

într-o altfel de com
violonistul

campion

pianistul

Peter

sportiv,

"bătuţi"

cei

·

de

Barenboim

şi

Shlomo

la . . . viteză - şi
Donohoe

doi
către

au

-

fost

Daniel

Orchestra

din

prost

de concert pe care doar Suita a
m-a a lui Slatkin a depăşit-o ca

Din păcate, singurul spectacol

preparat şi nu foarte proaspăt în

pregnantă_ şi noutate, între inter

d� operă programat în Festival

loc de o iahnie de fasole gătită

pretările

enesciene.

mi-a scăpat, el fiind plasat (de

impecabil . . . )

Tot astfel, cele Treipiesepentrn

ambele dăţi când a fost prezen

mănânce

escalop

cu

ciu perei

Cum se vede, la capitolul "cine

lucrărilor

orchestră de coarde

ale

ne-a încântat şi cine doar ne-a

Silvestri

cintat",

Andreescu , şi pe ''Virtuozii

frrma

întotdeauna:
Barenboim

nu s-a justificat
sigur

şi

că

Daniel

Orchestra

din

Chicago (doar în primul, nu şi
în

al

doilea

concert),

I..eonard Slatkin şi Orchestra

sau

din

Frankfurt, sau Myung Whung

i-au

situat

pe

lui

Horia

din

Bucureşti" deasupra "Virtuozilor

din

Moscova"

ai

lui VladinUr

Spirakov şi la nivelul
atins de către Kremer

maxin"l,
cu a sa

"Kremerata Baltica" (în partituri
contemporane

mai

puţin
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Chicago !)

tat) la conuu-entă_

cu câte un
camera! şi unul simfon
ie, pe care n-am vrut să le ratez.
Cum însă era voma despre pre

concert

miera
voi

Operei

putea

bucureştene,

vedea

şi

re

o

enza

curând după deschiderea noii
stagit.mi.
Lumi niţa Vartolomei
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Ne întâlnim din când în când...
Chiar şi numai acest fapt poate fi socotrt:
un noroc absolut. Ştie tot ce se întâmplă
în lume şi poate să-ţi vorbească cursiv şi
lin1ştrt: (oare în câte limbi ?) despre orice.
Mă mir cum poate fi atât de informat
despre evenimentele lumii întregi, şi să
rămână calm, reţinut, mirat şi armon1os.
Probabil că armonia lui e mai puternică
decât dezechilibrele lumii.
Ceaiul putemic aromat, însoţit de deli
cioase mici tartlne cu castraveţi, luat cu el
în casa lui spaţioasă din centrul Londrei,
este ca o muzică de Vivaldi, ca o scriere
de Borges sau ca mirosul de levănţică. E
protector şi se gândeşte . la celălalt o
secundă înainte de a se gândi la sine. Dă
mereu senzaţia că nu e grăbit, că nu are
ceva mai important de făcut decât să stea
cu musafirii şi că te aştepta de multă
vreme să vii. A1ci mi-a vorbit despre
pro1ectul său de terapie pnn muzică apli
cat copiilor d1n mediile defavorizate a
nouă periferii de oraşe europene, pe care
îi tratează cu muzică, întru echilibru şi
toleranţă...
Adesea e îmbrăcat într-o cămaşă largă şi
înflorată, în culori aprinse, ceea ce duce la
gândul că ar fi un guru vesel şi îngăduitor.
Are o cabană la munte, în Elveţia, unde
etajul e gamisrt: cu o bordură de lemn în
care sunt perforate spaţii în formă de
vioară. Acolo l-am întâlnit prima oară pe
Lordul Menuh1n. Chipul său legendar, ca
o efigie în fildeş, nu are nimic comun cu

mâinile fine şi energice, acum imperfecte,
care nu ma1 vor să atingă arcuşul. Îi
priveşte pe cei din jurul lui cu luare
aminte, nu se grăbeşte, nu se miră de
nimic, acordă ot atât de multă ate{)ţie
bomboanelor de ciocolată, aşezate
cumi11ţi lângă ceaşca de cafea, ca şi
discuţiilor pe teme de morală sau de
politică. Are un zâmbet tainic şi seve ,
care arată că totul pe lumea aceasta este
posibil şi explicabil.
Douăzeci şi onci dintre cele mai faimoase
universităţi ale lumii i-au acordat tit lul de
Doctor Honoris Couso, lui, care este mai
degrabă un magic1an Honons Causo.
La Paris am fost prezent la repetiţia
dina1ntea gale1-concert pe care a dinJat-o
pe 30 octombrie 1 997. Orchestra şi cu
şeful ei păreau o miniatură în hăul sălii de
repet�ii de la Radio. Dirijând, el mângâia
aerul ca un fel de antidot împotriva stri
denţelor lumeşti. Muz1ca ce rezulta se
prelingea pe lângă ureche, atingând
memoria şi sufletul fără să pretindă a lăsa
urme. Repertoriul cuprindea _M ozart şi
Enescu. Menuhin spune: " ... Enescu, el mi-a
dat lumina ce a condus întreaga mea existenţă. Mai mult decât un Interpret, el era
un vizionar. O fiinţă profund romantică şi
inspirată !"
Are Yehudi Menuhin un secret al lui în a
te ajuta să faci faţă propriei lui prezenţe...
Prezenta aceasta a depăşit opt decenii,
din care mai mult de şapte pe tărâmul
sunetelor. A concertat prima dată la

,
·

:
·
.

'

şapte ani, cândva prin anii douăzeci, la San
Francisco, iar la doisprezece ani dădea un
concert legendar la Camegie Hali, la New
York... Un an mai târziu, în 1 929, la Berl�n.
Einstein a sărit drn sală pe scenă ca să-i
spună: "Acum ştiu că există un
Dumnezeu în ceruri !". Astăz i Menuhin
conchide că Einstein ar fi putut spune
acelaşi lucru despre un fir de iarbă sau
despr� o fumică
Eram într-o seară răcoroasă de martie
într-un avion englezesc ce lega Londra de
Geneva şi. răsfoind o revistă din buzunarul
scaun1Jiui din faţă, i-am văzut chipul ...
Yehud1 Menuhin a transformat un inter
viu obişnuit într-un poem filosofic. El
spunea acolo că arta, ca şi cultura in gen
eral, este o realitate de protejat şi nu o
problemă. Tot el mai spunea că "forţa nu
vine din forţil., ci din echilibru şi absenţa
tensiunii." lată o lozincă de pus pe fron
tispiciul Parlamentului României !
În acel interviu el făcea afirmaţii sur
prinzătoare: "Ca orice însoţitor, vioara
ştie ce va să zici!. un confident. Ea a
devenit instrument privilegiat al evreilor şi
ţiganilor, care au cunoscut aceleaşi persecuţii, aceeaşi rătăcire. În civilizaţia creştină,
muzica are pUţin loc. Isus n-a menţionat-o
niciodată şi papa Grigore 1, în secolul al
VII-lea, a uni�cat· cântările bisericeşti după
modelul roman, astfel retezând scurt
orice spontanert:ate".
A traversat şi va încheia secolul, nemaculat de incredibila violenţă şi ereziile aces
tuia, cu credinţa că violonistul e5t.e
jumătate tigru, jumătate poet.
Privindu-1 pe Lordul Menuhin, înţelegi ce
frun-

·. întrebată cum explică
ei, a răspuns: "L-a moştenit
de la regele David".
Radu Duda
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1 Libertinul 1

oe peChamps-Eiysees
pe Kogălniceanu

adevărată revelaţie, dramaturgia
acestui încă tânăr (are 3 8 de
ani) autor francez, universitar şi
doctor în filosofie: arhitectură solidă şi to
tuşi fluidă, personaje vii, scriitură de rafi
nată subţirime. discurs inteligent, ironic,
dilatându-se brusc în izbucniri aproape

ale altor personaje - soţia lui Diderot. fii
ca lui, o prietenă a fiicei, secretarul impa
cient al "Enciclopediei" căreia Diderot
trebuie să-i furnizeze chiar atunci articolul
despre morală -, toate servind de revela
tor al psihologiei eroului. O psihologie
complicată, în care, ca şi în opera teo
retică a lui Diderot. se ciocnesc raţiunile
raţiunii şi raţiunile inimii, veşnic
neîmpăcate. O adiere languros-licenţioa
să, raţionalist-perversă pluteşte asupra
scrierii, evocând acel contradictoriu secol
1 8, când la Paris respirau acelaşi aer
Voltaire şi Rousseau, Robespierre şi
marchizul de Sade. Este, la limită, o piesă
de bulevard, dar bulevardul se numeşte
Champs-Eiysees.
1 n montarea Teatrului "Bulandra", spiritul
comediei se mută în proximitatea

viscerale de senzualitate. Aşa se prezintă,
în orice caz, Ubertinul său, care îl are ca
personaj principal pe Diderot, pe Diderot
filosoful şi bărbatul galant, pe Diderot en
ciclopedistul şi tatăl de familie; lui i-a dedi
cat, de altfel, Schmitt şi un eseu de alură
ştiinţifică. Piesa e un lung tete-a-tete erati
comic al filosofului cu Madame
Therbouche, pictoriţă şi escroacă, între
rupt sistematic de intrările intempestive

Bulevardului Kogălniceanu, fost şi 6
Martie. Alexandru Tocilescu a pus în va
loare, cu hazul suculent care-i este pro
priu, mai cu seamă părţile aşa-zicând
cărnoase ale textului, servindu-le cu o
garnitură bogat condimentată comic:
episoade de seducţie cvasi-burleşti, efec
te sonore ilare etc. Mai puţin avantajate
sunt, în context, ironia fină a piesei şi am
biguităţile tulburătoare ale personajelor,

UBERTINUL de Eric-Emmanuel Schmitt.
Traducerea: Paola Bentz-Fauci • TEATRUL
"BULANDRA" • Data reprezentaţiei: 26 sep
tembrie 1 998 • Regia şi ilustraţia muzicală:
Alexandru Tocilescu • Decorul: Puiu Antemir •
Costumele: Anca Pislaru Coregrafia: Raluca
lanegic • Distribuţia: � Vasilescu (Diderot),
Irina Petrescu (Doamna Diderot), Emilia
Popescu (Madame Therbouche). Andreea Bibiri
(Tânăra d'Holbach). Oana Tudor (Angelique),
Constantin Ghenescu (Baronnet).
•

O
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îndeosebi ale eroinei principale, Madame
Therbouche. Rolul acesta - foarte dificil,
pentru că presupune un continuu joc pe
muchia de cuţit dintre senzualitatea graţi
os-agresivă şi o frigiditate de provenienţă
cerebrală (a se vedea monologul dinspre
final) - este jucat cu farmec zglobiu de că
tre Emilia Popescu, actriţei rămânându-i
străine (ori, poate, inaccesibile) straturile
de profunzime ale partiturii. ( 1 n plus, ea
este, din păcate, inaudibilă pe porţiuni
întregi.) Este o zonă pe care Răzvan Vasi
lescu o atinge adesea, deşi un plus de re
flexivitate nu i-ar fi dăunat nici evoluţiei
sale; Diderot încarnat de el are însă
destulă detaşare ironică şi destul nea
stâmpăr temperamental pentru a sugera
esenţa originalului, fie şi descifrată într-un
registru mai lejer. Personajele-argument
ale piesei sunt interpretate de Irina
Petrescu, o Doamnă Diderot mai distinsă
şi mai subtilă decât şi-o imaginase autorul.
actriţa având o "clasă" (dobândită la
vechea şcoală) care-i înnobilează orice
apariţie, de Andreea Bibiri, portretizând
nuanţat, exact şi totodată savuros o
tânără ingenuă ce-şi începe ucenicia într
ale viciului, siluetă desprinsă, parcă, din
"Legăturile primejdioase" ale lui Laclos,
de
Oana
Tudor,
simpatică
şi
convingătoare în chip de adolescentă cu
personalitate, terorizându-şi tatăl aşa cum
îşi va teroriza mai târziu, cu siguranţă,
soţul, şi de Constantin Ghenescu,
izbutind să coloreze amuzant un rol mai
puţin generos.
Plăcut şi - iertat fie-mi adjectivul acesta.
extras din domenii neartistice, dar
exprimând întocmai senzaţia pe care am
încercat-o - confortabil, spectacolul este
şi frumos şlefuit ca imagine scenică,
decorul lui Puiu Antemir şi costumele
Ancăi Pâslaru construind o ambianţă şi
sugerând un stil, o epocă. o atmosferă.
Cusururile pe care i le-am găsit montării
sunt insesizabile pentru cineva care nu
cunoaşte piesa şi nu-l cunoaşte pe regi
zor. De la amândoi se putea obţine mai
mult, chiar dacă atât cât au dat se va
dovedi, poate, suficient pentru o lungă
serie de reprezentaţii.
Alice Georgescu

si�gciabilitătii
�

scrisă
Piesa,
CHINEZII de Michael Frayn. Traducerea şi adaptarea: Petre Bokor
în
avându-se
TEAlRUL "CI. NOTTARA" Data reprezentaţiei: 5 septembrie
vedere numai
1 998 Regia, scenografia şi ilustraţia muzical;t Mircea Comişteanu
doi actori pen
Tn distribuţie: Cerasela losifescu. George Alexandru.
toate
tru
piesă precum Chinezii de
rolurile, este excelent construită, iar
Michael Frayn este relativ greu farmecul ei stă în mare parte în trecerea
de înţeles în România. La noi
rapidă a interpreţilor dintr-o ipostază în
contează personalităţile, nu relaţiile, alta. Autorul pune în scenă cu o
afecţiunile, nu convenţiile, sensibilităţile, încântătoare distanţare mecanismele unui
nu raţionamentele. 1 ntr-o societate cum imbrogfio teatral clasic şi se joacă întruna
este cea engleză legăturile sociale sunt cu convenţiile, aparent contestându-le, de
mai importante decât afinităţile elective, fapt susţinându-le. Este tipica atitudine
iar formalismul baletului monden este anglo-saxonă de raportare la regulile vieţii
mai demn de interes decât comunicarea sociale: o critică permanentă însoţită de
un respect absolut.
reală.
Un cuplu ·primeşte des musafiri. mereu
Piesa i-a plăcut vizibil lui Mircea
alţii şi totuşi parcă mereu aceiaşi, de Comişteanu, regizor sensibil la textul bine
nedeosebit între ei, precum nişte chinezi. scris. De aceea, şi-a asumat toate com
Posibila întâlnire între două persoane ponentele montării, realizând un excelent
incompatibile - fostul şi actualul partener spectacol de autor. Decorul este elegant,
ai unei invitate - declanşează o serie de funcţional, punând în evidenţă vaza încurcături savuroase, în care actorii inter bineînţeles, chinezească - care aşteaptă
pretează fiecare mai multe roluri, într-o cuminte, precum puşca lui Cehov, să fie
succesiune ameţitoare. Când întâlnirea, folosită la momentul oportun. Ritmul
atâta vreme evitată, dintre rivali se pro
reprezentaţiei este reglat cu precizie de
duce totuşi, aceştia fratemizează la
metronom elveţian, hazul este debor
băutură ca într-o delectabilă parodie a dant, dar lipsit de orice îngroşări. Cerasela
patosului de tip slav.
losifescu se dovedeşte încă o dată o
•

•

•

•

O
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laudiu Goga este încă student la
Universitatea de Artă Teatrală şi
Cinematografică "I.L Caragiale".
Un clasic al dramaturgiei româneşti şi
reprezentantul celei mai tinere generaţii
de regizori - asocierea nu putea fi decât
incitantă, cu atât mai mult cu cât "pariul"
cu o piesă a lui Caragiale este plin de
primejdii. Cu toţii am văzut pe scenă
acest text (inclus de Odette Aslan, în
antologia ei pariziană, printre cele
douăzeci de capodopere ale teatrului
scurt din lumea întreagă) cel puţin de
câteva ori, jucat de maeştri consacraţi sau
în viziuni regizorale celebre. Oare ce
poate spune un tânăr ? A fost întrebarea
pe care şi-a pus-o, probabil, fiecare dintre
noi, chiar dacă nu a rostit-o, în faţa
draperiei transparente, de culoare roz, în
spatele căreia se zăreau siluetele eroilor.

excelentă comediană în toate cele trei
roluri, foarte diferite între ele, pe care le
susţine cu vervă şi aplomb. George
Alexandru compune cu minuţie cele
două roluri, fiind ceva mai la largul său în
pielea nefericitului care-şi bea amarui. El
joacă mai supravegheat, mai puţin spon
tan decât partenera sa; se poate pre
supune că, pentru comedie, e mai curând
făcut decât născut.
Dincolo de lejeritatea şi farmecul comic al
spectacolului, el poate avea şi o dimensi
une pedagogică într-un mediu ca al nos
tru, în care convenţiile sociale sunt dese
ori încălcate în numele exprimării nemij
locite a tumultului interior. 1 nţelegem în
final că se taxează cu prea multă uşurinţă
drept ipocrizie înfăţişarea amabilă, con
versaţia pe teme generale şi zâmbetul
afişat mecanic, deşi toate acestea fac
interacţiunea socială suportabilă, dacă nu
neapărat plăcută.
Adrian Mihalache

uriaşă, copleşitoare, dominatoare - cea a Leonida, Biblia sa, legătura cu lumea, calea
Efimiţei, uscăţivă, agilă, nervoasă - a lui de comunicare cu universul. Citind ziare,
Leonida.
Conu Leonida se simte important, devine
Un prolog plastic şi coregrafie, menit să "centrul pământului". Gazeta este semnul .
ne introducă în atmosfera spectacolului, nobleţei sale bărbăteşti. 1 n spectacolul lui
un spectacol hazliu şi amar-ironic despre Claudiu Goga, ziarul este citit şi de
existenţa în cuplu.
Efimiţa, superioară Ziţei. care se limita la
Elementul obsedant din punct de vedere
"Misterele Parisului".
plastic este ziarul. Intri în sala Studio a
1 n rolul Efimiţei, Adrian Răţoi are haz şi
teatrului călcând peste teancuri de ziare.
autenticitate. "Cocoana" îi dă dreptate lui
Camera este tapetată cu ziare şi în loc de
Leonida, dar cu ironie şi cu un accent de
mobile sunt teancuri-teancuri de gazete,
uşoară batjocură în glas. 1-a reuşit inter
pe care eroii le mută dintr-un lbc în altul, pretului acest travesti excelent.
inutil
şi
CONU LEONIDA FAŢĂ CU REACTIUNEA de I.L <:arape TEAlRUL
caraghios. Se
''SICĂ ALEXANDRESCU" din BRAŞOV Data reprezentaţiei: 1 3 septem
apără cu ele,
brie 1 998 Regia: Oaudi u Goga Scenografia: Viorel Penişoarl-Stegaru
se baricadează
Distribuţia: Mircea Andreescu (Leonida), Adrian R1ţoi (Efim�a), Nina nines
cu ele. Gazeta
cu (Saft:a); în alte roluri: Manuela Jutaru, Petronela Bogdan, Antoniu
s t
e
e
Munteanu, Marius Stroe.
Dumnezeul lui
•

•

•
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Mereu egal cu el însuşi, actor de perfor
manţă, Mircea Andreescu a creat în Conu
Leonida un personaj de incontestabilă
originalitate. Mic şi slab, vrea să fie puter
nic şi se luptă pentru recunoaşterea
autorităţii sale masculine - o luptă inutilă,
pentru că în final este nevoit să-i dea
întâietate consoartei, recunoscându-se
învins.
lnterpreţii I-au înţeles foarte bine pe regi
zor mai ales în redarea mişcărilor
mecanice, de automate stricate, cu care
eroii îşi mută ziarele sau îşi aranjează
patul, "furându-şi" unul altuia plapuma.
Claudiu Goga a dorit nu o localizare
exactă în timp şi spaţiu a acţiunii - chiar
dacă scenografia lui Viorel Penişoară
Stegaru sugerează o existenţă mic
burgheză, sentimental-vetustă -, ci mai
degrabă prezentarea absurdului exis
tenţei şi a luptei pentru supremaţie

înăuntrul cuplului, supremaţia aparţinând
însă celor de afară, pol�iei, Saftei, cu jude
cata ei sănătoasă, şi participanţilor la car
naval.
Claudiu Goga 1-a descifrat pe Caragiale
din perspectiva generaţiei sale, cu ochiul
celui care îi cunoaşte şi pe descendenţii
marelui comediograf, pe reprezentanţii
teatrului absurdului, pe Eugen Ionescu şi,
de ce nu ?, pe Teodor Mazilu şi Matei
Vişniec.

1 n 1 965, Valeriu Moisescu alătura piesei
Cântăreaţa cheală a lui Eugen Ionescu
cinci schiţe de Caragiale, dovedind o
filiaţie, de altfel, acceptată. Astăzi, Claudiu
Goga montează Conu Leonida lăsându
ne să citim în spectacolul său şi pagini din
S\ALJnele şi Amedeu de Eugen Ionescu,
dar pe alocuri, parodic, şi din dramele lui
Strindberg.
Ileana Berlogea
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bătrâneţe" a
Paracliserului
şi universali
tatea acestei
monodrame, parcă şi mai actuală acum, la
cumpăna dintre milenii, atât de bântuită
de îndoieli şi de întristătoare premon�ii.
Spectacolul regizoarei Daniela Peleanu
exprimă nevoia unei confruntări profe
sionale pentru colectiv, pentru regizoare
şi pentru actorul Valeriu Dogaru (care în
felul acesta este onorat cu încredere şi
onorează, prin calitatea creaţiei sale,
aniversarea celor 60 de ani), dar, înainte
de toate, împlineşte o îndatorire a
Naţionalului craiovean faţă de marele
dramaturg (pe scena unde se organizează
şi Festivalul "Marin Sorescu"), "rotunjind"
un demers repertorial in�iat prin Iona şi
Matca. Ne aflăm într-un interior de cate
drală
cu
pereţii
pătrunşi de umbra
ce
ne
fumului,
descoperă, când şi
când,
fie
chipul
sfinţilor, fie sfioasa
pâlpâire a lumânărilor.
În acest decor de
marcată sobrietate şi
delicat mister, creat
de scenograful Viorel
Pen işoară-Stegaru ,
protago n i stul
dobândeşte, în măr
turisirile sale, noble-

PARACUSERUL de Marin Sorescu TEATRUL NAŢIONAL din CRAIOVA
Data reprezentaţ1ei: 1 8 septembrie 1 998
Regia: Daniela Peleanu
Scenografia: Viorel Penişoar.l-Stegaru I nterpretează: Valeriu Dogaru.
•

o

o

o

C

a şi Iona sau Matca, piesa
Paracliserul este străbătută, pe
de o parte, de măreţia
"motivelor"
cunoaştere
autocunoaştere, condiţia omului faţă în
faţă cu Creatorul şi purificarea prin izolare
şi jertfă -, iar pe de altă parte, de un
instinct metaforic inegalabil şi de acea
polifonie semantică aptă să genereze
imagini şi emoţii seducătoare. Iar inter
textualismele reliefate de critici, care
descoperă aici atât ecoul jertfei
"Meşterului Manole", cât şi o anumită
consonanţă cu dramaticele interogaţii ale
teatrului absurdului, nu fac decât să

o
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ţea şi seninătatea anahoreţilor. Aprinde
rea lumânărilor de către paracliser în bi
serica pustie, unde n-a mai intrat şi nu va
mai intra nimeni, pare să sfideze automa
tismul gestului sisific. Actorul reuşeşte să
găsească măsura potrivită a chipului şi
vorbei acestui personaj emblematic, a
"oboselii" lui, îmbibată de o stranie volup
tate.
Cuvintele
definesc
discret
frământarea lăuntrică, gestul e parcimo
nios, atitudinea redescoperă farmecul
simplităţii. Este meritul său şi al regizoarei
acela de a feri discursul de discursivism,
de a încărca şi "litania", şi tăcerea de acel
fior al teatrului ca iluzie a vieţii, străin de
teatralism ori sofisticărie. Poate minată,
pe alocuri, de o scădere a tonusului
emoţional. de pericolul monotoniei,
reprezentaţia "creşte" totuşi treptat, până
la finalul de o mistică frumuseţe, când
eroul, mistuit de nevoia sa de Dumnezeu,
pare să păşească pe tărâmul sfinţilor cu
acel nimb al jertfei pentru colectivitate, ce
înnobilează şi justifică trecerea lui însingu
rată prin viaţă. Într-o vreme când "ambi
guitatea" fecundă a unor texte este ade
seori tradusă scenic prin prolixitate, iar
abuzul de ţipete, conjugat cu carenţele de
dicţiune, transformă putinţa noastră de a
percepe textul într-un lux, un spectacol
ca acesta, aparent "cuminte", dar de o
remarcabilă limpezime, dovedeşte şi pro
bitate, şi bun-gust.
Ion Parhon

Exercitii

1 Careul 1

de binefacere
�-

CARBJL de Constantin Voia.rlescu. Adaptarea scenidi: Constantin Dicu TEAlRUL
NAŢIONAL din CJf.J4JOVA Data reprezentaţiei: 1 5 septembrie 1 998
Regia:
Constantin Di aJ Scenografia: VIOI"ee P�-Stegaru Coregrafia: Francisc Valkay
Coloana sonorn şi prelucrnri muzicale: George Marcu Distribuţia: Ilie Gheorghe
(Samsarul), Valer Dellakeza (Metafizicianul), Mirela Cioabă (Mama), Valentin Mihali
(lnvalidul), Nataşa Raab-Gutul (Dresoarea), Gabriela Baciu (Prinţesa), Angel Rababoc
(Poetul), Remus Mlrgineanu (Fiaşnetarul), Vasile Cosma Oudecătorul), Theodor
Marinescu (Cioplitorul), Tudorel Petrescu (Majordomul), Ştefan Mirea (Mutul), Adrian
Andone Oandarmul), Marian Politic (Adolescentul), Ramona PlsAricl Oulieta), Rodica
Radu, Constanţa Nicolau (Gardieni) ş.a..
•

•

•

•

P

e opt dintre cele douăsprezece
pagini ale caietului-program la
Careul - "fantezie dramatică de
Constantin Voiculescu", sub semnăturile
directorului teatrului, secretarului literar,
autorului "piesei" şi regizorului specta
colului, se încearcă găsirea unor argu
mente care să justifice ceea ce nu poate
fi justificat punerea în scenă a unui text
plin de bune intenţii, dar lipsit de valoare
artistică. Cum despre text n-am prea
avea ce să discutăm (fiind vorba doar de
o abordare schematică a temei ghetoului
totalitarist, prin aşa-zise personaje-simbol
aspirând la registrul parabolei dramatice),
să ne oprim puţin la "argumente", cu atât
mai mult cu cât ele nu sunt nici noi, nici
din sfera esteticului. Lăsăm la o parte
impresionanta - şi întru totul stimabila carieră ştiinţifică a dlui prof. univ.
Constantin Voiculescu, "doctor în ştiinţe
şi conducător de doctorate", tocmai pen
tru că nu credem că ar putea să existe o
legătură directă între aceste calităţi ale
domniei sale şi reprezentarea textului pe
scena mare a Teatrului Naţional din
Craiova. Trecem şi peste faptul că simpla
publicare a textului, în 1 995, în colecţia
Editurii Expansion Armonia, "a însemnat
pentru noi - cum zice dl. director Emil
Boroghină - un gir şi o recunoaştere a
valorii literare", pentru a ne opri la argu
mentul forte care ar fi, după domnia sa,
promovarea dramaturgiei autohtone con
temporane, în varianta aşa-zişilor autori
locali ("tradiţia teatrului nostru de a
aduce la rampă piese ale dramaturgilor
care s-au născut sau au trăit şi creat în
această zonă culturală"). Numai că una e
să-I joci pe Marin Sorescu sau pe I.D.
Sârbu, şi cu totul altceva să-i joci pe
M i rcea Cioroiu, M ihai Duţescu sau
Carmen Firan, chiar dacă, la urma urmei,
şi unii, şi ceilalţi sunt mai mult sau mai

•

•

•

puţin craioveni şi intră în "tradiţia teatru
lui nostru". Nu e vina noastră că nu
numai viaţa, ci şi istoria literară e dură,
reţinându-i doar pe autorii de interes
naţional sau universal, nu şi pe cei de
interes(e) local(e). Ca să nu mai vorbim
de faptul că există totuşi o diferenţă între
un autor "băcăuan" la Teatrul Dramatic
din Bacău şi un autor "craiovean" la
Teatrul Naţional din Craiova. Titulatura,
citită cu atenţie, sugerează şi grila de
selecţie a autorilor dramatici, cărora li se
dă şansa reprezentării. 1 n fine, ca să ne
facem o idee despre profunzimea
montării şi să nu-l nedreptăţim nici pe
regizorul Constantin Dicu, din această
delectabilă galerie a "argumentelor"
aduse în caietul-program am reţinut că
"spectacolul nu se doreşte a fi tezist, ci el
emite gândul că nu trebuie să ne lăsăm
copleşiţi de tot ceea ce încearcă să se
opună progresului omenirii". Mă rog,
dacă e vorba şi de "progresul omenirii", e
clar că, n-ai ce-i face, piesa trebuia jucată!
Simptomatic, în amintitul caiet-program
nu s-a găsit nici un actor care să-şi mani
feste şi el "bucuria" în legătură cu ofer
ale textl11 ui.
Ceea ce nu i-a
pe
împiedicat,
absolut toţi, să-şi
facă datoria cu o
exemplară bună
credinţă,
încer
când - şi unii chiar
reuşind, sporadic
- să confere preg
nantă
scenică
unor fantoşe şi
unor replici de o
dezarmantă naivi
tate "dramatur
gică". Rareori ne-a
fost dat să vedem

o mai amplă desfăşurare de forţe artistice
puse în slujba precarităţii unui text. Căci
în marea bătălie pentru atât de micul
război numit Careul, Naţionalul craiovean
n-a cruţat nici mijloacele materiale (şi
costurile pecuniare), nici forţele umane
(şi costurile colaboratorilor). Un număr
de 1 7 actori, începând cu "artileria grea"
a teatrului, adică Ilie Gheorghe, Valer
Dellakeza, Mirela Cioabă, Valentin Mihali,
în "roluri" ca Samsarul, Metafizicianul,
Mama, lnvalidul, secondaţi de nu mai
puţin de 24 de figuranţi (gardieni, soldaţi,
deţinuţi) dau naştere acestui spectacol
care nu e chiar o "cădere cu orchestră"
(cum fusese Tamerlan la Naţionalul
bucureştean), ci doar o "cădere cu fan
fară" (numărând şi aceasta alte 6 per
soane). Ca la orice mare montare-mare,
s-a apelat nu numai la regizorul
Constantin Dicu (de la Teatrul Naţional
de Televiziune !), ci şi la un coregraf de
talia lui Francisc Valkay, coloana sonoră şi
prelucrările muzicale fiind semnate de
George Marcu, iar scenografia, de Viorel
Penişoară-Stegaru, unul dintre cei mai
destoinici şi înzestraţi artişti ai teatrului,
care s-a luat şi el în serios, fără a face
rabat la calitate, chiar dacă a mai folosit
câte ceva din garderoba şi recuzita altor
spectacole, apropiate "tematic".
lmaginându-şi la spectacol "o sală plină de
studenţi, care înţeleg, sufăr, se cutremură
şi găsesc încă puterea de a mai înmuguri
puţin", autorul piesei se întreabă în finalul
expozeului său: "Să fie oare vorba de un
orgoliu exacerbat sau de funciara, incura
bila şi păguboasa mea naivitate ? ... "
Spectacolul răspunde afirmativ ambelor
chestiuni. O face însă pe cont propriu şi
pe spinarea actorilor. Oare n-ar fi trebuit
să li se dea şi lor o şansă ?
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Victor Parhon

Misiune

imposibilă

ROBESP1ERRE de George AstaJos TEATRUL DE NORD din SATU MARE Data
reprezentaţiei: 25 septembrie 1 998 Reg1a: Oistian Ioan Decorul: Alexandru Radu
Costumele: Doina Antemir Distribuţia: Daniel Vulcu (Robesp1erre), Corina Merişescu
(Eieonore), Radu Sas (Leperec), Adriana Vaida (Eiisabeth), Adrian Matioc (Patriot, un papa
gal), Marcel Mirea (Georges Danton), Emanuel Petran (Camille Desmoulins), Sorin Oros
(Fabre d'Eglantine), Ioan Ardelean Uean Paul Marat), Pavel Bartoş (Herault-Sechelles),
Monica � Uulie Danton), Gabriela Dorgai (Lucille Desmoulins), Carrnen �lâ
(Rosalie), Rora Demeter (Marion), Anca Similar (M�).
•

•

•

•

•
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Mare, o pies� mică şi lung�.
In timpul "Zilelor culturale ale
revistei Poesis", Teatrul de Nord a
prezentat premiera Robespierre de G.
Astalos în regia lui Cristian Ioan. Astfel
mulţi oameni de cultu�. mai ales poeţi,
au putut vedea, al�turi de publicul local,
foarte amator de teatru şi foarte generos
cu actorii s�i. o pies� despre controver
satul personaj. Este a treia pies� a unui
autor român în care apare figura lui
Robespienre, precedentele fiind semnate
de Carnii Petrescu şi D.R. Popescu.
Mai ales dup� Danton al lui Carnii, în care

are o prezent� nu prea vie, valorificat� ază" ) şi multele panseuri cu mireasm� de
totuşi excelent în recentul 1 794 al lui Al. loc comun care stâmeau râsul. Şi ar fi
cruţat şi s�n�tatea celor care, ieşind în
Darie cu adaosuri din alte piese şi cu
aportul lui Comel Scripcaru, Robespienre pauz� la mica teras� de lâng� teatru, au
al lui G. Astalos e fă� relief Cu tot efor avut de luptat prea mult, peste o o�. cu
tul lui Cristian Ioan, care a inventat tot ce : t�ria alcoolurilor înainte de a reveni în
sai� doar pentru aplauzele pe care orice
s-a putut inventa pentru a da corp unei
stafii difuze de vorbe nes�rate, el moare scriitor politicos le datoreaz� unui con
cu mult înaintea ultimei c�deri de frate din diaspora.
Dup� ce au pus prima daU în scen� Petru
ghilotin� şi cortin�.
de Vlad Zografi, care se cheam�. orişicât
Înainte de spectacol, autorul mărturisea o
documentare de 1 O 000 de pagini pentru c� este o pies� de evocare istoric� valid�
aceast� pies�. Efectele nu prea s-au văzut. artistic, Cristian Ioan şi trupa sa au încer
Personajul central creionat prin dou� cat acum s� se apropie din nou de un
detalii exterioare: faptul c� aparentul text (relativ) românesc. Tentativ� cura
asexuat incoruptibil avea şi el, ca omul, o joas� şi demn� de laud�. Orice pies�. mai
iubiU şi dragostea lui pentru p�s�ri. Şi aici, ales una scris� de un autor în viaţ�. mai
regizorul a încercat s� salveze situaţia, ales dac� el e, fie şi la origine, român, are
dreptul s� se confrunte cu publicul. E un
făcându-1 pe Robespienre un m.egafon de
risc, pe care, din p�cate, teatrele nu şi-1
vorbe mari, ap�rând ca Big Brother pe un
ecran imens dintr-un cuţit de ghilotin� şi
prea asum�.
Preferinta pentru autori n�scuţi aici şi
realizând din papagalul necruţătorului un
t�iţi prin alte p�rţi este şi ea, pân� la un
personaj memorabil.
Eroicul Cristian Ioan a izbutit s�-şi duc� punct, justificat�. Se pune îns�. desigur,
problema calit�ţii textului. Pe aceasta nici
m isiunea imposibil� la un final onorabil,
dar a menajat prea mult textul. Dac� t�ia simplele afinrnaţii auto-flatante ale p�rin
vreo 40 la sut�. ar fi putut elimina bar telui s�u. nici st�dania regizorului n-o pot
Horia Gârbea
barismele (gen "Libertatea nu se confi- modifica.

Non tacebo
CETATEA SOARELUI, adaptare şi scenariu dramatic de Mihai Mllniuţiu dup� textul
lui Tommaso Campanella TEATRUL ACT Data reprezentaţiei: 25 septembrie
1 998 Regia: Mihai Mllniuţiu Scenografia: Aurel Vlad Distribuţia: Marcel lureş
(Utopistul), Adrian Trtieni (Ucen1cul).
•

•

T

•

•

•

rist şi dezam�git precursor al
comunismului real ne apare
Tommaso Campanella în specta
colul lui Mihai M�niuţiu. C�lug�rul, acuzat
iniţial c� a scris o carte tip�rit� cu treizeci
de ani înainte de naşterea lui şi apoi con
damnat ca rebel şi eretic ("Oamenii aceia
nedrepţi nu c�utau crima, ci c�utau doar
s� m� fac� s� apar drept criminal" -

�

Tommaso Campanella - "Ateismul
biruit") a stat douăzeci şi şapte de ani în
temniţ� şi a fost supus la tortu� de şapte
ori. "Nervii-mi sunt consumaţi, oasele
răsucite/ Camea sfâşiatăl Şi m� doare ori
unde m� întind/ Şi cleştele şi sângele
v�rsat şi frica crudă/ Şi mâncarea puţin� şi
murda�".
Cu nervii consumaţi ne povesteşte şi

34
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Marcel lureş structura societăţii în care
individul este solid şi etem prins în
reţeaua binelui colectiv. El nu are dreptul
să-şi aleagă soţia, să posede bunuri, să-şi
educe copiii, să mănânce, să doarmă, să
trăiască cum vrea. Ca răsplată a supunerii
are o ciorbă, în rest totul e îngrădit de
pedepse. Omul este mereu singur în faţa
înalţilor magistraţi care-i reprezintă pe
ceilalţi - poporul, un popor alcătuit din
victime acceptându-şi condiţia. De frică,
de silă, de neputinţă, seminţele revoltei
au devenit discursul admiraţiei supuse.
Stema lui Campanella a fost un clopot
care purta înăuntrul său inscripţia Non
tacebo, adică "Nu voi tăcea". Şi până azi,
prizonierul obligat să-I admire pe călău se
eliberează prin discurs. Măiestria şi vir
tuozitatea lui lureş se exprimă prin trans
m iterea acestei ambiguităţi care ţine de
intimitatea sufletului omenesc aflat la

1 Oameni de

restrişte: admiră ceea ce nu poate
înlătura, opune o minte rătăcind pe cont
propriu, rătăcirii colective, instituţionali
zate.
Adaptarea şi scenariul dramatic alcătuite
de Mihai Măniuţiu ţin seama de un anume
spaţiu de joc şi de actorii cu care lucrează,
dar nu în ultimul rând de momentul post
utopie pe care îl trăim. Lectura lui
Campanella e trecută prin Soljeniţîn,
Cioran şi poate prin "Salonul nr. 6" al lui
Cehov. Campanella visa o lume dreaptă
şi bună, Utopistul de azi ştie că ea e
imposibilă. lureş povesteşte când exaltat,
când conştient de grotescul exaltării,
repetitiv în esenţă şi variat în amănunte,
existenţa în Cetatea Soarelui, unde nu e
vorba niciodată despre soare. Adrian
Titieni este curios şi limitat în acelaşi timp,
sugerând cu discreţie ridicolul sănătăţii
mintale într-o lume bolnavă.

zăpadă

Textul spectacolului, căruia interpretarea
celor doi actori îi dă culoare şi volum,
este un bloc ce se lasă cercetat, nesupus
evoluţiei. Dramatismul reprezentaţiei
este asigurat de scenografia lui Au rei Vlad
(asistent decor. luliana Vâlsan). Raţionali
tatea utopiei se justifică prin progresul
ştiinţei şi tehnicii, prezente în spaţiul de
joc prin tot soiul de dispozitive unle, cu o
funcţionare aleatorie, invadând şi
suprimând libertatea fizică şi spirituală a
celor doi deţinuţi-pacienţi în cuşca
alcătuită de curiozitatea publicului.
Pentru prima reprezentaţie a Teatrului
Act (companie care stăruie asupra calităţii
ei independente), membrii săi fondatori
au ales o performanţă sofisticată,
expunând extremul rafinament al unor
calităţi pe care aceşti artişti le-au dovedit.
Pare mai curând o concluzie decât un
început.
Magdalena Boiangiu

1

Păcat

OAMENI DE zkADĂ de lina Ionescu
Demetrian
TEATRUL FOARTE MIC
Data reprezentaţiei: 20 sptembrie 1 998
Regia: Louise Dlnceanu
Scenografia:
Aorilena Popescu Flrcaşanu
Coregrafia:
Felicia Dalu Distribuţia: Bena Abu Veroiu
(-Asterodia), Oaudiu lstodor (Daimenor).
•

•

•

•

•

•

D

upă îndelungi aşteptări, Teatrul
Foarte Mic şi-a deschis în sfârşit
porţile (renovat, bine dotat
tehnic, bine luminat), aşa cum se cuvine,
cu o premieră românească: Oameni de
zăpadl1 de Tina Ionescu Demetrian.
Păcat că, dincolo de aceste fapte îmbu
curătoare, puţine ar mai fi de consemnat.
'Cel mult că subiectul piesei, deşi interesant (nu însă şi foarte original) prin

prezenţa antinomică a termenilor adevăr
minciună, iubire-trădare, viaţă-moarte, se
risipeşte în prea multe cuvinte; că "dis
creţia" cu care regizoarea s-a ascuns în
spatele interpreţilor pare să-i fi lăsat pe
aceştia neajutoraţi, pierduţi cu totul in
stufărişul unor tirade cam anoste; că, în
efortul lor de a ieşi la suprafaţă, Elena
Albu Veroiu şi Claudiu lstodor abia de au
ajuns la un soi de naturaleţe care nu-i
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salvează însă pe spectatori de plictiseală;
în fine, că decorul de un alb imaculat
pleonastic (pentru titlul spectacolului) a
fost mai deloc folosit/folositor. E drept că,
din vreme-n vreme, asupra noastră picu
ra sprinţar o melodie, mereu aceeaşi, care
fisura oarecum monotonia clipelor.
Marinela Ţepuş

35

�

unscotian la
�

Galati
�

MINCIUNI 1 N CIMmR de David Kane. Traducerea: Doina T�ea Lupu TEATRUL DRAMATIC din GALAŢI
Data reprezentaţiet: 1 9 septembrie 1 998 Regia: Scott Johnston
Scenografia: Gabriela Bondlrescu Catargiu
M işcarea scentcă: Malina Andrei Distribuţia: Uliana Lupan (Iris MacManaway), Mihai MihaiVDaniel lancu (Sergent
Prodd), Lucian Pihzaru (Finnigan Annan Black), Gabriel Constantinescu (Lacklin Mcglaughlin), Ana-Maria Oucanu
(Alice MacManaway), George Serbina (Sir Rory), Aureliu Bâtcă (Duncan MacManaway), Ucă Dllnill (Povestitorul).
•

•

•

•

•

•

M

inciuni în cimitir de David Kane
este un vodevil alert, condi
mentat cu toate sosurile
picante care cheamă publicul: o comoară
îngropată, provocaţiuni lubrice la discreţie
(dar indiscrete), chiloţi cu găurică la spate,
omoruri false prin imprudenţă, false
învieri prin forţa lucrurilor, habotnic angli
can în călduri, un pic de revoluţie şi de
anarhism, povestitor pisălog luat la şuturi
etc., etc. Furat de vârtejul situaţiilor
comice, regizorul Scott Johnston (căruia îi
mai văzusem la Târgu-Mureş un spectacol
pe un text sămănătorist inter-etno-bri
tanic) nu mai are răbdare să expliciteze şi
anecdotele din subtextul "scoţian" al pie
sei, anecdote pe care, astfel, publicul
gălăţean nu le poate savura. Dacă legen
da câinelui-erou n-ar fi o problemă, pentru că sintagma "câine-erou" este ea

�
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însăşi îndeajuns de specială ... , în schimb
rămân enigmatice alte două răspicate
detalii: de ce unul dintre personaje,
Finnigan Annan Black ne este prezentat
ca englez nutrind iluzia spiţei sale pur
scoţiene şi de ce un alt personaj, Lacklin
Mcglaughlin, trebuie să se fi născut exact
în aceeaşi zi cu mai sus pomenitul Black ?
Suita evenimentelor din scenă nu
calmează cu nici un chip perspicacitatea
noastră ciulită. Ce ascund devenirea "psi
hotică" a lui Black şi coincidenţa zilelor de
naştere noi nu intze/ege. (Nici cetăţeanul
român - prima chestiune -, nici
cetăţeanul, ca să zic aşa, filolog, a doua
chestiune.)
Însă spectacolul nu e făcut pentru
nedumeriţi de profesie. Şi-atunci trebuie
spus că e bun. Pentru că realizează exact
ceea ce îşi propune. Dinamic, fără căderi
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de ritm şi, adesea, mustind de haz, spec
tacolul lui Scott Johnston se bizuie pe
actori excelenţi, fie ei binecunoscuţi la
Galaţi, fie mai tineri sau de curând veniţi
în teatru: Liliana Lupan, Gabriel
Constantinescu, Lucian Pînzaru, Ana
Maria Ciucanu, Daniel Iancu. Totuşi, fără a
se închipui o comedie prea spirituală,
Minciuni în cimitir de Kane-johnston are,
pe scena teatrului din Galaţi, un aspect
paradoxal de profesionism şi neartistici
tate. Vibraţia cam incertă a sălii ... Din câte
cunosc eu atmosfera teatromană de la
Galaţi, am impresia că spectacolul acesta
simpatic şi "de public" e chiar sub nivelul
de gust artistic al publicului "format" în
jurul teatrului.
Sebastian-Vlad Popa

Dincolo de

Cameristele

aparenţe

CAMERISTB.E de

jean Clen€lt. Tn româneşte

de Liana şi Mian

totdeauna, atitudinal defini
torie.

TEAlRUL "A DAVILA" din PITEŞll
Data Faţă de tot ţe-am văzut
reprezentaţiei: 25 septembrie 1998
Regia: Laurian Oniga
până acum semnat de
Scenografia: Mihaela Dinu-f'itigoi Distribuţia: Cannen Harlc61rek Laurian Oniga, Cameristele
(Ciaire), Daniela Oistea (Solange), Wilhelmina Câta (Doamna).
de la Piteşti pare aproape o
lacrimă. Textul lui Genet e
receptat "simpatetic", revolta capătă
mprevizibil de la o montare la alta,
decepţionând adesea dar interesând adâncime şi profunzime, iar calitatea
întotdeauna, Laurian Oniga continuă noastră de "spectatori" e subminată şi
chiar anulată de oglinzile care plachează
să fie unul dintre cei mai înzestraţi şi mai
podiumul de joc, răsfrângând imaginile
inegali regizori ai generaţiei sale. Incapabil
scenice
într-un halou de stranie poetici
să facă spectacole cuminţi sau să se
tate,
care
nu e totuşi departe de a ne
cuminţeoscă pe sine însuşi, în raporturi le-i
conţine.
Am
putea fi, cu toţii, "slujnicele"
politica-erotice cu realitatea, Laurian
Oniga este un creator de mesaje în sau "cameristele" (mai mult sau mai puţin
răspăr, pe care actorii-emiţători le trans conştiente) ale marilor potentati ai zilei,
detumându-ne (legitimele?) pomiri crimi
mit cu o remarcabilă bună-credinţă unui
nale
în neputincioase scrâşniri de revoltă,
public niciodată dezamăgit de propria-i
contrarietate. Pentru cei care-I cunosc desigur bine paginate, puse în undă sau
mai demult, incoerenta montărilor sale - televizate, cu doze variabile de umor
atunci când se ajunge chiar până la ea - sălciu şi netrebnic.
poate fi doar reflexul unei revolte Aproape de nerecunoscut prin lipsa
oricărei ostentaţii regizorale, Laurian
anarhice, Oniga preferând să calce-n
străchini decât să împrumute călcătura Oniga ne invită la un spectacol camera/,
altcuiva, iar limpiditatea - atunci când se efectiv de studio, melodicitoteo punerii în
ajunge, totuşi, la ea -, un semn de sedi scenă adresându-ni-se cu o persuasiune
mentare şi cristalizare a revoltei sale din- aparte. Cea mai "înaltă" voce a acestui .
Dobrescu

•

•

•

•

•
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trio, trăind până la conştientizare drama
sau tragedia revoltei neputincioase, e
Solange, partitură căreia actriţa Daniela
Cristea îi conferă o "cantabilitate" mo
demă, tensionată, intens sugestivă. O
bună evoluţie scenică, demostrând sigu
ranţă şi forţă dramatică, e datorată lui
Hancearek
Carmen
(Roxin),
convingătoare în Claire. Mai puţin izbutită
e Doamna, conturată schematic, "fără
dramă",
dar cu o excedentară
gesticufaţie, de Wilhelmina Câta. Soluţia
scenografică propusă de Laurian Oniga şi
semnată de Mihaela Dinu-Piţigoi obligă, la
un moment dat, la o limitare a mişcării
scenice, de care nu toate actriţele ştiu să
profite în egală măsură. Drumul parcurs
în compania lui Laurian Oniga i-a dat însă
fiecăreia o şansă.
Cum nu e singurul posibil "(re)început de
drum" la care asistăm în ultimii ani la
Teatrul "A. Davila" din Piteşti, ne-am
bucura să putem consemna, cât de
curând, şi elementele de continuitate ale
unei adevărate (şi adecvate) direcţii
teatrale.
Victor Parhon
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când

scenic.

de

spe!CIJ;�ţ selativismului

care a presupus şi
de plein air, şi pe
tnonitoarelor pe care se
secvenţe de
istorie

CUfl)f.ţlSi!unea

limpede: consecinţele oricărui
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nfluenţat probabil de euforia realegerii sale în calitatea de
preşedinte al UNITER, domnul Ion Caramitru a emis (prin
omisiune) - in Adunarea generală a Uniunii Teatrale - o
jumătate de adevăr: "revista «Teatrul azi», părăsită de redac
torii ei". Cealaltă jumătate şi, de fapt, intregul adevăr este că,
inainte de a fi părăsită de redactori, revista o fost părăsită de
Ministerul Culturii, care a lăsat-o fără sprijin financiar, in inca
pacitate de a-şi achita tipografia, chiria, telefonul, colaboratorii
etc. şi de a-şi remunera salariaţii, revista având o singură
apariţie in 1 998 şi salarii neplătite de patru luni. Timp în care

�

continuă "spectacolul" DUPU

38

cei patru redactori n-au stat
pentru a onora o parte din
La interpelarea noastră ne-publică, ministrul Culturii a răspuns:
"Dacă nu aţi avut răbdare ! Acum avem bani". Acum înseamnă
sfârşitul lunii septembrie. Răspunsul nu-l scuză. Redactorii au
avut răbdare cinci luni. Cam cât ar trebui să dureze - in cal
culele ministrului - răbdarea in domeniul culturii ?
Redactorii "Scenei " (foşti redactori la "Teatrul azi") îl felicită
sincer pe domnul Ion Caramitru pentru realegere. Nu şi pentru implicarea sa in destinul revistei "Teatrul azi".
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opera

Dinsur p riză 'Sur p riză

mult de când n-am mai fost la
Operă; şi n-am mai văzut nici o
montare cu Faust de Gounod.
Oricum, ştiu că uvertura (orice uvertură)
se cântă cu cortina lăsată, de aceea sunt
în stare să apreciez ideea regizorului
Alexandru Tocilescu de a "mobila" vizual
acest răstimp, înfăţişându-ni-1 pe Faust un bătrân cocâ�at. cu pas tremurător - în
mijlocul laboratorului său de alchimist;
gesturile şi acţiunile i se cam repetă, dar
imaginea moşneagului neputincios se fix
ează suficient de puternic pentru ca
transformarea lui "la vedere" într-un
bărbat în floarea vârstei, după încheierea
pactului cu Mephisto, să producă în sală o
mişcare de surpriză. Surpriza este, de alt-

da

J

dans

fel, elementul-cheie al montării; pe ea se
bizuie scenografia (arh. Cătălin Ionescu
Arbore), combinând desfăşurarea unor
perspective ample cu detaliu! caracteri
zant, pe ea se bizuie coregrafia (Aiexa
Mezinescu), mai ales în actul preponde
rent dansant "Noaptea Walpurgiei", pe
ea se bizuie, fireşte, mizanscena, Tociles
cu imaginând, de pildă, o adevărată nin
soare de frunze veştede în timpul uneia
dintre ariile lui Faust, pe ea se bizuie, în
fine, interpretarea actoricească recoman
dată cântăreţilor, recomandare de care
aceştia se achită, în general, cu succes. Şi
dacă, din punct de vedere muzical nu
constituie surprize vocea plină, profundă
a bas-baritonului Pompei Hărăşteanu

(Mephisto) sau glasul tenorial agreabil,
dar parcă insuficient încălzit al lui Florin
Diaconescu (Faust), în schimb tânăra
Doina Dimitriu (Margareta), Iordache
Basalic (Valentin, impresionând plăcut şi
ca prezenţă scenică) şi mai cu seamă con
tratenorul Romeo Văsuţ (Siebel) consti
tuie noutăţi pe care le poate "gusta" din
plin chiar şi spectatorul mai puţin pri
ceput. Care se va bucura, de asemenea,
ascultând sunetul curat al orchestrei diri
jate de Răzvan Cernat şi excelentul cor
bărbătesc al Operei Naţionale - o insti
tuţie căreia asocierea tradiţiei cu inovaţia
(adusă, de regulă, de regizorii specializaţi
în teatru) nu-i poate fi decât prielnică.
Alice Georgescu

J erome Rob b i n s
Once Upon a Stage...

erome Robbins, unul dintre cei mai
importanţi coregrafi ai secolului XX,
s-a stins în luna iulie a acestui an la
New York.
Dacă pentru români numele său nu sună
familiar, pentru Occident, şi mai ales pen
tru S.U.A., contribuţia sa la arta dansului
rămâne fundamentală.
Născut în 1 9 1 8 într-o familie de evrei ruşi
emigranţi, a început să danseze târziu, o
dată cu studiile universitare, adăugând la
acestea studiul pianului, al viorii şi al
teatrului. A fost dansator de clasic şi con
temporan, maestru de balet, director
artistic, regizor de teatru (Mother
Courage, printre altele). dar mai ales
coregraf.
Creaţia sa a cuprins comedii muzicale, dar

şi lucrări nea-clasice şi moderne destinate
teatrului de care şi-a legat jumătate din
viaţă: New Yorl< City Ballet. Majoritatea
comediilor sale muzicale montate pe
Broadway au devenit filme de succes: On
the Town (transmis recent de TVR),
Peter Pan, Coliba unchiului Tom ş.a., dar
mai ales West Side Story ("oscarizat" de
zece ori în 1 962). 1 n ele mişcarea e lizi
bilă, adesea ilustrativă, cu inserturi de
pantomimă, gaguri
şi
specularea
scenografiei. Dintre baietele semnate de
Robbins se mai dansează şi azi Nunta de
Stravinski, Variaţiunile Goldberg, Mama
mea Gâsca de Ravel, Anotimpurile de
Vivaldi, piese compuse pe muzică clasică,
de jazz sau contemporană.
Creaţiile lui sunt impregnate de teatrali-
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tate, scriitura e fluidă şi nervoasă, stilul său
e când ludic, când abstract, mai totdeau
na liric: Deşi timp de două decenii a
împărţit direcţia companiei New Yorl<
City Ballet şi a alternat premierele cu alt
titan al dansului, George Balanchine, stilu
rile celor doi sunt distincte, la Robbins
dominând un "eclectism bine temperat".
1 n 1 989-'90, Jerome Robbins' Broadway,
un show despre cariera sa, a triumfat la
New York. Ultima lucrare importantă, o
Suită de dansuri pe muzică de Bach, a fost
montată pentru Barîşnikov în 1 994.
După 60 de ani dedicaţi dansului, bărbo
sul cărunt, aflat într-un veşnic neastâmpăr,
cu frunte boltită şi ochi sfredelitori, şi-a
luat cu discreţie rămas-bun şi s-a retras să
se odihnească...
Vivia Săndulescu

�f----1-Jre
""�p
�o
U&-I
rt..,a,.
j

_

•

Între

L

Bal etu l co n stănţean

ru•neşi

a începutul verii,
la
Teatml de Balet Clasic şi
"Oleg
Contemporan
Danoyski'' din Constanta era
mare fierbere, mare. Subiectul,
intens dezbătut pe plan local, a
rJzbit şi în media centrale. Pe
scurt, în urma tumi concurs,
postul de manager a fost ocu
pat de Ana-Maria MLmteanu,
fostă directoare a Teauului liric
înainte de 1989. Prin proiectul
prezentat, aceasta i-a devansat
pe Oleg Danovski jr. - fiu, şi
Ana-Gabriela
Danovski
văduvă a maestrului, precum şi
pe D. DrJghici, directorul
administrativ en-titre.
Reacţia trupei a fost extrem de
agresivă, s-au citit proteste, s-a
ameninţat cu demisia în bloc,
au apărut personaje sforăitorprovidenţiale, s-au spus despre
Ana-Maria Munteanu lucruri
deloc măgulitoare, la care
aceasta nu a răspuns nicicum.
O dată cu decizia Ministerului
Culturii de a valida concursul şi
a o instala la cârma teallului,
lucrurile au căpătat altă tumură .
În faţa inevitabilului, membrii
trupei
şi-au
reconsiderat
poziţiile, iar situaţia a început să
se detensioneze.
Măltwisesc că m-am aflat prin
tre cei sceptici şi că am
bombănit în sinea mea citind
proiectul managerial câştigător,
căruia îi găseam o seamă de
neajunsuri. Am fost de aceea

se ele
: să văd ce s-a întâmplat între
timp.
: Ce se vede cu ochiul liber ?
j Agenţia de bilete e în renovare,
: la sediu birmuile au fost deja
refăcute, de la zidătie până la
mobilier, în sala de balet s-au
rnontat
aparate
de
aer
condiţionat, totul e vopsit
proaspăt şi igienizat. la Casa de
Cultură a Sindicatelor, unde au
loc de regulă spectacolele, s-a
refăcut instalaţia de sunet şi cea
. de lumină, s-a pornit reconsti
tuirea decorurilor.
Ce nu se vede, dar se ştie ?
: Trupa se antrenează într-un
ritm susţinut, motivat de per
: spective
profesionale
proaspete; prin concurs, a fost
readus ca factotum-coregraf
: Călin Hantiu, oficial încă dir-ec
al
baletului
Operei
: tor
constăntene; au f ·t iniţiate mai
. multe proiecte care, dacă vor fi
şi puse în practică, vor putea
: răspunde atât unor dorinţe ale
: publicului larg, cât şi nevoilor
de reorientare profesională ale
dansatorilor
crepusculari:
şcoală de balet, cursuri de dans,
antrenamente în dotnenii fizice
conexe (aerobic, arte marţiale
etc.).
Dacă ajung banii pentru toate
acestea ? Oh, banii nu sunt o
problemă ! Există o subventie
de stat, care necesită doar o mai
. judicioasă redistiibuire, plus
: � retetei de încasăii de la

i

·

•

·

·

•

. Constanta e un oraş bogat, cu
: multi sponsori potenpali ...
• Cât despre proiectele repertori
: ale, treptat se va ajunge la
: sp..-ugerea monopolului de familie şi la colaborarea cu creatori
: români sau străini la modă şi de
. succes garantat. Momentan se
: lucrează intens la pregătirea
viitoarei premiere, comandată
: de impresarul care asigură
: turneul occidental anual al tru
Esmeralda.. Deşi există
: pei
atât înregistrări ale versiunii
: semnate de Oleg Danovski sr.
: cu deceriii în umlă la O. .R,
: cât şi dansatori din vechea dis
: tribuţie care pot fi solicitati să
: reconstituie
rolurile
(Ioan
Tugearu, Ştefan Bănică), actu
: ala versiune va fi semnată de
: Oleg Danovski jr., cu asistenta
: Gabrielei Danovski. După un
conflict aparent ireconciliabil,
: Ana-Maria Munteanu, profe
: sionistă în ale muzicii, apreciază
; rezultatele acestei reconstituiri
: coregrafice drept neaşteptat de
: bune.
• În contextul Lmei instalări de
tipul "dacă voi nu mă vreţi, eu
vă vreau", ea are marele avan
taj de a şti cu precizie ce anume
i se reproşează şi ce trebuie să
contracareze, astfel încât îşi
. poate pune la bătaie întreaga
: diplomaţie şi experientă de
: conducere în mod eficient.
: În curând, trupa îşi va sărbători
: 20 de ani de existentă printr-un
spectacol susţinut la locul
înflintării: Biblioteca Americană
din Bucureşti. Teatrul de Balet
"Oleg Danovski" îşi consumă în
pas alert mica sa 11-anzitie
autonomă, la capătul căreia
luminita a căpătat dimensiunile
unui reflector.
Dacă doriti să o întâlniti pe
Ana-Maria Munteanu, puteti s-o
căutap la teatru începând cu ora
5 a.tn. Mi s-a spus despre ea:
"Este un vulcan de energie în
eruptie" . . .
·

-

•

•

Vivia Săndulescu
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moartea umd artist

Ion

Marinescu
D

e câţiva ani nu mai ştiam nimic despre Jeannot
Marinescu. Se retrăsese din viaţa teatrală - de ce
oare ?
Vestea morţii lui, în luna septembrie, m-a swptins, m-a
întristat, mi-a stârnit tot felul de întrebăti. Şi apoi, amintirile
au început să curgă. Un mare actor, care timp de peste trei
decenii s-a aflat în primul plan al breslei actorilor români,
afirmându-se ca o personalitate complexă, de fonnă şi de
forţă, în cele mai variate roluri, pe mai multe scene ale

ţării.

Pasiunea pentru teatru 1-a propulsat pe scenă încă din
adolescenţă. Elev fund la Craiova, unde s-a născut la 22
noiembrie 1930, colinda satele jucind în trupe de revistă; a
fost elevul lui Costel Rădulescu , reputatul actor craiovean,
la un Conservator. A debutat la 17 ani în Şcoa1a
nevestelor de Moliere, şi apoi, după anii petrecuţi la
Craiova, Lmde a jucat roluri importante, a apărut la
Oradea, la Reşiţa, la Ploieşti şi în cele din unnă la
Bucureşti, la Teatrul Regional "Barbu Delavrancea", la
Teatrul Mic, la Teatrul Naţional.
Pe scenă, a purtat cu aceeaşi naturaleţe şi căciula, şi
coroana domnească. A fost eroic şi romantic în Cyrano,
crud şi diabolic în Izquierdo din Montserrat, fantezist şi
poetic în Starbuck din Omul care aduce ploaia, jucăuş şi
poznaş în Truffaldino din Slugă la doi stăpâni, profund gânditor în Jacques Melancolicul din
Cum vă place, fermecător în Rid"la.fd Dudgeon din Discipolul diavoh.dui, jucind cu acelaşi har
în O noapte furtunoasă, în I:6genia de Mircea Eliade, în Autobiografie de Horia Lovines{;u,
dând viaţă scenică de intensă ubstanţă unor voievozi - Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu,
Vlaicu Vodă.
A ars cu int nsitate, mistuit de patima arzătoare pentru teatru, stingându-se înainte de vreme şi
lăsând în urmă o bogată galerie de eroi dramatici înscrişi în istoria teatrulUi şi în memoria noastră.
,

Margareta Bărbuţă

Cristian T u t z ă
D

acă ar fi fost să scriem despre Cristian Tutză înainte de
plecarea sa spre marele spectacol al nefiinţei, i-am fi
compus, cu siguranţă, Lill pottret cât mai aproape de
imaginea reală, folosind toate ingredientele rolurilor, călătoriilor,
succeselor, aspiraţiilor, încercărilor, funcţiilor sau anecdotelor prin
care fiinţa de materie a trecut, apropiindu-şi prieteni sau construin
du-şi rivali. Dar n-a fost să fie să putem scrie mai multe despre el
înainte. . . Iar acum, duţx}4 ce oare mai are importanţă ?! Poate
iubirile. . . poate pătirnirile. . . poate talentul (incontestabil ?!, nereve
lat?!, irosit ?!), poate aripa de fum a Lmui suflet bogat. . . poate aripa
de apă a unor tristeţi ascunse . . . poate cioburile unei fiinţe contra
dictorii, nestrlmite, neîncrezătoare. . . poate lumina viselor puse în
reţeta rolurilor de către tânăn..u şi frumosul actor. . . poate zgomotele
surde ale zbaterii cotidiene. . . poate mirajLli puterii, vremelnic
atinse. . . poate regretele şi neîmplinirile laboratorului lăuntric. . . Cine
să aleagă ?! . . . O fiinţă care şi-a ars - nedrept de prematur - rez
ervele de energie, dar care sperăm (noi, cei ce l-am CLmoscut) să
se recomande lumii spirituale ca un attist deschis petfecţiunii, care
şi-a căutat vocea singulară.
M ihai Lungeanu
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"Aş vrea să mor în aşa fel încât
să se ştie că viata mea nu a fost atât
de anapoda încât să las după mine...
faima unui smintit"
Don Quijote

ma

moartea

1'"'d

artist

Leopoldina
C

Bălănută
�

uvintele comt.micatului UNITER anunţă o nouă nedreptate: a murit Leopoldina Bălănuţă.
După ce a fost bolnavă şi s-a însănătoşit şi iar s-a îmbolnăvit. Pare că oamenii dispar din
cauza neatenţiei, pentru că uiţi să te interesezi de ei, uiţi să le spui - mereu şi mereu - cât
de importantă este existenţa lor pentru ceilalţi. Doarnna Leopoldina Bălănuţă a fost unul dintre
reperele generaţiei ei şi un factor de echilibru pentru toţi cei care îi stăteau prin preajmă. Aşa s-a
arătat de la început şi nu e întâmplător că a debutat într-un rol - măicuţa Aase din Peer Gynt 
unde a excelat prin tandră şi matură înţelepciune. Şi a fost dintr-o dată ceea ce trebuia să fie,
sficlând toate prejudecăţile în materie. Leopoldina Bălănuţă nu a evoluat şi nu a "crescut". De-a
lungul anilor ne-a arătat diversele feţe ale talentului ei: feminitatea caldă a lui Gittel din Doi pe un.
baJansoar, ridicând melodrama la tensiunea înaltă a dramei; feminitatea semeaţă a Antigonei,
nuanţând revolta tragică prin gândul trăit; feminitatea frustrată a peiSOnajelor din dramele lui D.R
Popescu, bizară combinaţie de melancolică cruzime omenească şi indigru1.tă autocompătimire;
răutatea vitală, mereu tânără, a unei gaiţe
din Gaiţele; lirismul evident sau ascuns al
versurilor pe care le rostea ca pe o incan
taţie păgână, mereu atentă la frumuseţea
dobândită prin înţeles.
Lua totul în se1ios şi îi stătea bine acest
devotament molipsitor, creator prin însăşi
natura lui. Înţelegea şi simţea arta şi pe
artişti, îî iubea şi îî admira pe toţi cei care
- prieteni sau nu - făceau ceva bine pe
scenă. Avea un orgoliu care era deasupra
vanităţilor comune în lumea teatrului.
Când s-a îmbolnăvit Gi.na Patrichi, i-a pre
luat rolul din Dimineaţa pierdută, fără
fasoane şi mofturi, străduindu-se şi
reuşind să-şi construiască în felul ei per
sOnajul, integrându-se rapid într-un
ansamblu sudat, care funcţiona de mult.
În asemenea situaţii de avarie se verifică
dragostea actorului pentru teatru ca rezul
tat şi nu ca o ramă a propriului egoism.
Şi-a legat destinul de Teatrul Mic, aşa cum
o face orice om cinstit, la bine şi la râu,
jucând şi pe mize mici, ca orice jucător
care crede cu adevărat în şansă.
Fiinţa ei "civilă" era întru totul conformă
prezenţei ei scenice şi orice întâlnire cu ea
devenea importantă, toate fleacurile pe
care i le spuneai se transformau în ceva
demn de atenie, pentru că ea le asculta.
Familiaritatea cu ea era la îndemână chiar şi cei care nu o cunoşteau îi
spuneau Poldi -, dar nu devenea nicio
dată intimitate sordidă, indiscreţie şi
bălăcăreală. Era în mod natural directoare
de teatru pentru că era un om demn, cu o autoritate implicită, având încredere în artişti.
Această funcţie i s-a atribuit însă inutil, în speranţa că ea va putea face minunea de a repara tot
ceea ce alţii au stricat. Şi mai era ea o persoană veselă, râdea uşor şi cu poftă. Îţi vine acun1 să faci
suma tuturor lucrurilor pe care le ştii despre ea, ca şi cum acest inventar ar mai putea să amâne
despărţirea. Cei care rămân obişnuiesc să se consoleze cu fraze de tipul "ea va trăi veşnic printre
noi". Şi de-abia când auzi aceste vorbe măsori hăul care se cască ori de câte ori cineva la care ai
ţinut pleacă, pur şi simplu, fără să mai aştepte plata tuturor datoriilor de onoare.
De aceea e atât de greu, pentru că rămânem mereu datori.
Magdalena Boiangiu

�
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cartea

de teatru

CA TEA

E TEATRU

Empirism englezesc

A

m început să citesc cu strângere
de inimă Spaţiul gol al lui Peter
Brook, neştiind în ce măsură mai
putea să reziste astăzi, când efervescenta
( contra)culturală a anilor
'60 nu mai există decât în
amintirea celor atinşi de
morbul
maturităţii.
Cuminţiţi, în cea mai
mare parte, aceştia îşi
iubesc însă amintirile şi
visează câteodată la
revenirea vârstei de aur,
aceea în care Peter
Brook îşi realiza specta
colele majore. De aceea
încântarea este fără margini
când
vez1
că
prospeţimea
acestor
pagini este neatinsă şi că,
schimbând ceea ce e de schimbat, adică
referinţa la reperele culturale, rămâne va
labilitatea metodei de a face astfel ca un
fapt de artă să prindă viaţă. Secretul lui
Brook stă în fidelitatea lui faţă de tradiţia
empirică a spiritului englez, care se mefiază de teoria globală uscată, în favoarea
pomului verde-auriu al experienţei, din
care ştie să scoată observaţii de mare
acuitate şi fineţe. "Când teoria e pusă în
cuvinte, drumul spre confuzie e deschis",
afirmă Brook, grijuliu să nu simplifice, să
nu generalizeze, să nu claseze, ci să
păstreze miracolul efemerului într-un text
făcut pentru toate timpurile. Respectul
pentru marile texte este nuanţat, orice
poate fi modificat sau tăiat, dar "dacă ai
cuţitul într-o mână, ai nevoie de un steto
scop în mâna cealaltă". Distincţiile lui
Brook între teatrul sacru, brut, mort şi
imediat nu prea mai ţin, în schimb obser
vaţiile de detaliu privind faptul că
"murdăria şi vulgaritatea sunt naturale, iar
obscenitatea e veselă", că "la Chaplin,
contrastul între sentimental şi catastrofic
este tot distanţare, ca la Brecht", că un
spectacol trebuie să suprapună "seriosul,
frumosul, grotescul şi ridicolul", că modul
scenic "de a trăi totul prin corp nu este
decât un alt fel de naturalism" rămân pre
cepte de eficacitate imediată. Uimitor
este faptul că, printre numeroasele
referiri la Shakespeare, Cehov, Brecht şi

Beckett, Eugen Ionescu nu este amintit
nici o singură dată. Să nu-l fi pus niciodată
Brook în scenă ?
Iluzia lui Brook a fost aceeaşi cu a noastră,
a celor care aveam
douăzeci de ani în
1 968, anume că · distincţia dintre mort şi
viu este aceeaşi ca între
vechi şi nou. Revenirea
în scenă a formulelor
artistice şi politice
clasate de mult ca
con
ne
desuete
sternează pe noi, cei
care, la vremea aceea,
alături de Brook, am
demitizat "meşteşugul
bun, construcţia solidă,
finalurile de efect şi dialogul vioi". Rămâne însă neatinsă ideea pe
care am asimilat-o atunci că "orice artă
care este o simplă anexă a vieţii, separa
bilă de ea, devine inutilă". Memorabilă
este mărturisirea "Aş putea să învăţ pe
oricine tot ce ştiu despre regulile şi tehnicile teatrului în câteva ore. Restul e practică şi ea nu se poate face de unul singur".
Este tocmai ceea ce revista noastră îşi
propune să facă împreună cu cititorii săi.

PETER
BROOK
�
@ @ [b

tradiţională. De aceea, spectacolul nostru
de revistă, jignit o vreme prin denumirea
"de estradă", asociază într-o agreabilă
alternativă, după principiul mioritic deal
vale, cupletele spirituale cu ariile de
muzică uşoară şi cu scenele somptuoase
de ansamblu.
Ne-am fi aşteptat ca autorul să-şi susţină
teza privind originalitatea propunerii
româneşti de spectacol de revistă prin
analiza, în corpul lucrării, a câtorva spec
tacole reprezentative. Avem însă de a
face cu o colecţie de amintiri anecdotice
din viaţa interioară a teatrului, foarte
agreabile la lectură, dar departe de a
îndeplini promisiunile din capitolul intro
ductiv. Luată ca memorialistică lejeră,
cartea suferă prin menţinerea unui ton
constant nostalgic. Autorul are glasul
alterat de un tremolo înduioşător şi
păstrează mereu o lacrimă în colţul
pleoapei. Putem să-i înţelegem motivele,
dar aceasta nu înseamnă că îi acceptăm
procedeele. Modulaţiile şi alternanţa
major(minor sunt necesare pentru
evitarea monotoniei nu numai în muzică,
ci şi în literatură. Altfel, ne bucurăm să
regăsim figuri familiare, care ne-au
susţinut moralul şi ne-au stimulat buna
dispoziţie de-a lungul multor ani, alături

Veche revistă
romana
A

-

A

urei Storin parafrazează titlul
unui film celebru pentru a ne
oferi o vedere panoramică
asupra teatrului românesc de revistă.
Primul capitol trezeşte interesul prin
încercarea de a face disocieri terminologi
ce şi de conţinut între diferitele accepţii
date acestui gen popular de spectacol.
Autorul susţine teza unui specific naţional
al revistei româneşti, care ar combina for
mula de mare montare a variete-ului
francez cu aceea a cabaretului din spaţiul
germanie. La noi, denumirea de music-ha/1
nu are acoperire reală, aceasta desem
nând o variantă a operetei mittel
europene transplantată în spaţiul cultural
anglo-saxon, în timp ce publicul nostru se
mulţumeşte cu forma de operetă
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de personaje necunoscute publicului,
susţinând teatrul din interior, într-o com
poziţie literară care aminteşte de "Masa
umbrelor" a lui Ionel Teodoreanu.
Adrian Mihalache
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După Cotletele de Bertrand Blier la TNB, Gelu
Colceag rămâne în domeniul gastronomic regizând
Tadmuri de pui de Spir6 Gyărgy la ''Bulandra", o
piesă despre importanţa pe care micile drame coti
diene o capătă în viaţa locatarilor unut imobil. Din
"ingredientele" montării fac parte Luminita
Gheorghiu, Tora Vasilescu, Mirela Gorea, Petre
Lupul, Doru Ana, scenograful Mihai Mădescu ŞI
realizatoarea costumelor, Nina Brumuşilă.

În stagtunea 1 998/ 1 999, Teatrul
"Lucia Sturdza Bulandra" şi
Fundaţia Culturală Proiect DCM
prezintă la sala "Toma Caragiu"
într-una din zilele de marţi ale
fiecăret lunt un program de spec
tacole de dans contemporan
realizate de tineri coregrafi şi
dansatori români, program numit
"Dans Acces".
Luna aceasta sunt prezente
Despre tine
coregrafia: Vava
Ştefănescu şi Incursiune 2 core
grafia: Cosmin Manolescu.

Dezvălutri din caietul regtzorului
Alexandru Darie despre Vlforul de
Delavrancea, la Teatrul "Nottara":
"Este o ptesă puternică, vte, cu un
ritm foarte rapid, cu personaje
interesante ( ... ) ce stau încă pe un
soclu pe care încerc să îl dărâm pen
tru a le face să se mişte, să trăiască ŞI
să sufere cu cea mai mare credibili
tate. Cheia întregii demonstraţii stă
în încercarea încăpăţânată de a
dovedi că nu ştim să ne iubim valo
rile - puţine - pe care le avem în
domeniul literaturii dramatice. Există
tot soiul de etichete care li se apltcă
în mod automat ( ...), cum este cazul
lui Delavrancea, asociat în general cu
desuetudinea, cu o solemnitate
îngheţată, cu patetismul şi patrio
tismul local. Sper să demonstrăm
contrariul.''

"Câteodată mi se n:Uăreşte că moartea este o
prelungire a vieţii, numai că noi nu ne putem
închipui cum se face aceasta" spune Mihail
Bulgakov, autorul comediet Ţarul lvan Yasilievid,
jucată la Odeon cu titlul lvan cel Groaznic (regia
Beatrice Bleonţ, decorul Constantin Ciubotariu,
costumele Mirela Anca). O satiră cu dublu sens spre istq_rie şi spre contemporaneitate -, cu muzică
şi dans. In rolul trtular. Virgil Ogăşanu.

-

-

Adulterul este un obtectiv complicat care, la fel ca l!.n
război, cere o pregătire complexă, dar şi imaginaţie. In
caz contrar, imaginaţta se răzbună, devine autonomă şi
evoluează, antrenând mereu noi persoane cu alte
interese sau obiecttve. E ceea ce a aflat preşedintele
Clinton de la procurorul Starr şt ceea ce află person
ajele piesei Hotel de Ray Cooney, montată de Horaţiu
Mălăele la Teatrul "Ovidiu" din Constanţa. Ca de obi
cei într-o comedie, câşttgă cei care se iau în serios.

Select Management Art şi Teatrul Odeon
sunt gazdele unei noi versiuni scenice a ptesei
caragialiene O noapte furtun�. în regia lui
Mihai Măniuţiu. Din distribuţie fac parte Marin
Moraru, Gheorghe Dinică, Oana Pellea,
Dorina Lazăr, Marcel lureş, Marian Râlea,
Marius Stănescu.

Cinci actori şi un regizor, aparţinând tot atâtor locuri: Paula Grosu (Teatrul
Municipal din Focşani), Alexandru Jitea (Teatrul "Nottara"), Ion Grosu
(Teatrul Evreiesc de Stat), Dragoş Bucur (student în anul IV la UATC),
Adrian Damian (colaborator la Teatrul "Excelsior") şi Mihai Lungeanu
(regizor la Radio, s-au adunat la Focşant cu stngura dorinţă de a realiza
împreună un straniu spectacol despre înstrăinare. despre nevoia de comu
nicare, care poate zămtsli uneori monştri, despre iluzia că ne-am putea
regăsi de partea cealaltă a oglinzii .. Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec,
la Teatrul Municipal din Focşani, rămâne, până la urmă, încercarea teme
rară a unor tineri de a "părăsi" instituţia în favoarea proiectului.
.
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După mai multi ani de reparaţii

ale trecutului - sunt

a fost redată circuitului teatral

punctate de Louise

bucureştean

sala

Teatrului

Foarte Mic, printr-un spectacol
inaugural

regizat

de

Louise

jucării

Ionescu

alteori

Oanleni

"suav-

cristaline" ale unei

Dănceanu, cu o piesă de Tina
Demetrian.

cu

Dănceanu
sunetele

mecanice;
se

evi

de zăpadă prezintă destinul

denţiază caracteml

unui cuplu de "pelerini ai dan

tragicomic al lumii

sului"

bâlciului prin frag

care,

aflat

la

"vârsta

dintr�

reproşurilor", îşi spune liniştit

mente

povestea, pe marginea scenei,

melodi

fără să provoace nici râs, nici

ală cu accente fol

plâns ci, în cel mai bun caz,

clorice.

final, căsătoria sim

lizatorilor, un aspect de parodie

câteva scurte momente de sus

bolică a celor două suflete efe

tristă, ce ne aduce arninte că

pans . Din când în când, actorii

mere şi curate "ca zăpada" este

anumite texte se pretează mai

Elena Albu Veroiu şi Claudiu

urmarea firească a ideal1..Jrilor

bine teatrului radiofonic, care le

meridion

În

Istodor ex:emplifică întâmplările

pe care le-au avut în viată, în

scuteşte de prezenta coregrafi i

de care au avut parte (reme

ciuda tuturor celor petrecute:

sau de scenografti simbolice.

morare acum) sau izbucnesc în

libertate,

accese de furie, folosindu-se de

Dincolo d

gestwi largi. Amintirile cele mai

sau

dramatice - momente decisive

colul a căpătat, fără voia rea-

respectiv

dragoste.

dovneria, falsitatea

I rina Ionescu

"alintul" actorilor, specta

Teatrologie IV

D o u ă spectaco l e d e d an s
.

.

Dame de Pic

Coregrafia şi interpretarea:
Karine Ponties
Impregnat
stranie,

de

o

olo-ul

atmosferă
lui

Karine

Ponties transmite spectatorilor
emoţii

şi

sentimente

variate,

recunoaşterea lor de către pu
blic ftind determinată de modul
propriu fiecămia dintre noi de a
le

recepta.

Spectacolul,

bine

deosebită a braţelor lu i Katine

dului din noi şi din afara noas

Ponties, materializată în mişcări

tră .

fascinante, într-un "uimitor dia

comunicare mai mult aparentă.

log gestual" (Christille Prouvast,

Dansul

"Le Soir",

degrabă o suită de improvizaţii

1997).

însă

mai

bazate pe mişcări haotice exe
cutate în ritmuri sacadate.
Neînţelegând ei înşişi dansato

· propuse.

Santinelele: naftalină
Coregrafia:
Kari ne Ponties

rii-personaje

ce

interpretează,

totul pare ininteligibil.
O

dată

cu

schimbarea

cheii

rnuzicale, aceste marionete se
transfonnă în fiinţe ce par a
conştientiza prezenţa celor de

Realizat în colaborare cu tinerii

log lăuntric fu. crescendo trans

dansatori

români

Ioana

format, în finalul spectacolului,

Popovici,

Eduard

Gabie,

eagu,

Co min

într-o acceptare, o împăcare cu

Romulus

propriul demon.

Manolescu,
mobilitatea

este

Un spectacol straniu şi frumos

continuitate, dezvoltând un dia

este

lor

prin însuşi straniul atrno ferei

structurat, beneficiază de ritm şi

Remarcabilă

Patru ftinţe se află într-o

lângă ei. Abia acl..Un. dialogul
are într-adevăr loc. Evident este
doar haosul lor lă1..mtric.

Santinelele: naf

Raluca Hârtu

talină este o proiectie a absur-

11
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U n d e ni su n'ca n d i d at ii
reportaj

r

F

· --

c

iind toamnă şi începând
"sezonul" examenelor de
admitere în învăţimântul
superior (de stftt şi particular),
ne-am gândit să dăm o raită
prin şcolile bucureştene de
teatru , pentru a vedea la fata
locului cam cum arată viitoarele
noastre vedete, ce gânduri au,
cât de hotăriţi sunt aspiranţii la
gloria scenei să îmbrăţişeze o
profesie nu tocmai confortabilă
în zilele noastre.
la UATC "I.L. Caragiale", a trebuit să remarcăm - dintru
început şi nu fără oarecare
că
numărul
mirare
candidaţilor, la toate secţiile
Facultăţii de Teatru, a scăzut
simţitor fată de alţi ani . Să fi
dispărut până într-atât firea de
artist a tinerilor noştri, sau să se
fi dumirit - ei ori numai părinţii
lor - asupra stării materiale precare a instituţiilor teatrale, a
vieţii nu tocmai roz pe care o
duc cei mai mulţi dintre actorii
români în această bezmetică
tranziţie ? Mai există , fireşte, şi
posibilitatea ca aceia care vor
cu orice preţ să absolve o astfel
de facultate şi au, cât de cât,
posibilitatea de a-şi plăti taxele
de şcolarizare să prefere unui
examen stresant şi a cărui
reuşită este nesigură înscrierea
la una dintre facultăţile particuIare, unde admiterea pare a fi
mai puţin importantă, iar puterea banilor mai mare .
Până una-alta, apropiindu-ne
noi cu destulă sfială, ca să nu
mărim tulburarea prezentă în
asemenea împrejurări, ne-a fost
dat să remarcăm - iarăşi, nu
fără uimire -, mai întâi, că
media de vârstă a concurenţilor
este mult mai mică (şi asta nu-i
rău !), apoi că majoritatea dintre
ei se aflau la prima încercare,
după ce abia apucaseră să-şi ia
bacalameatul, şi, nu în cele din
wmă, că puţini, foarte puţini au
fost cei care şi-au mai permis să
lucreze cu un meditator. Totuşi,
ei vor să fie cu orice chip actori
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pentru că: " . . .Din copilărie mi-a
plăcut să fac asta. . . " (absolventă
de liceu, promoţia 1998), . . . E o
meserie în care să te dăruieşti
altora. . . " (absolventă de liceu,
promoţia 1994; încearcă pentru
a treia oară), " . . .E o pasiune pe
care mi-am descoperit-o în
clasa a V-a . . . " (absolventă de
liceu, promoţia 1998), " . ..Având
probleme cu părinţii, am avut
nevoie să-mi creez o altă lume
încă din copilărie . . . " (absolventă de liceu, promoţia 1989;
încearcă pentru a doua oară),
" . . . Mie asta mi-a plăcut şi asta
încerc să fac. . . " (absolvent de
liceu, promoţia 1998)...
Răspunsurile naive, de cele mai
"

multe ori stereotipe, denotă, în
mare măsură , o lipsă de imaginaţie cel mult înduioşătoare ; nu
credem, însă, că şi favorabilă
unei asemenea profesii. Altă
observaţie cu caracter general
ar fi aceea că nid unul dintre
cei intervievaţi nu ştia (şi nid nu
părea să fie interesat !) care este
salariul unui actor debutant, de
pildă, mărturisind că, în fond,
dragostea faţă de această artă e
mai presus de o preocupare
atât de prozaică. Dar e oare şi
suficientă ? Mai ales că, deşi cei
mai mulţi dintre ei veneau din
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provinde, toţi ei
ne
au spus că n-ar concepe să aibă
angajamente altundeva decât
în . . . Bucureşti (considerând că
aid şansele de afumare ar fi
mult mai mari) !
Nid taxa de înscriere (cea mai
ridicată, după informaţiile noas
tre) nu i-a speriat, unii socotind
o chiar firească în contextul în
care organizarea unui examen
de
admitere
presupune
prezenta în şcoală a atâtor
angajaţi vreme de câteva zile.
În fine, am constatat, în acest
an, absenta fetelor frwnoase.
Probabil, cariera de manechin
sau de fotomodel a devenit mai
atrăgătoare, fiind, evident, şi
mai profitabilă. Ce-i drept, nid
băieţi arătoşi nu s-au prea
văzut! Sigur că nu acesta ar fi
lucrul
cel
mai
rău.
Dezamăgitoare ni s-a părut, însă,
atmosfera lipsită de animaţie,
lâncedă , care domnea peste tot,
lipsa din ochii tinerilor a acelui
optimism
specific
vârstei.
Păreau că se află acolo ca să
încerce şi ei să facă ceva, dar
erau cu totul nesiguri de viitorul
ce-i aşteaptă.
Acelaşi sentiment l-am avut şi
câteva zile mai târziu, când am
pătruns într-una din sălile de
curs, unde se desfăşura un "atelier" iniţiat de UATC cu scopul
de a-i cunoaşte mai bine pe
viitorii studenţi. Grija şi dăruirea
cu care actorii Tania Filip,
George Ivaşcu şi Adrian Titieni
(cache didactice) au încercat să-i
descătuşeze de inhibiţii, să-i
înveţe, într-un răstimp atât de
scurt, să-şi controleze stările, a
fost emoţionantă, iar rezultatele
s-au văzut imediat. Totuşi con
tinua să le lipsească celor mai
mulţi, acea vitalitate, acea
căldmă a întregii fiinţe care pre
supune o intensă implicare în
crearea actului scenic. Să fi fost
numai o părere ? Nu cred !
Marinela Ţepuş

·Studenţii
facuh=ăţilor particulare
o

Al

minoritate apare.....

ntr-o perioadă în care facul Ia Universitatea "Hyperion" şi
prieteni sau simpli curioşi), în
tăţile asaltate sunt cele unde Academia de Arte "Lucear
arul"
cazul de fată nu numai că emo
am găsit o atmosferă suspect de ţionatii au putut fi conduşi până
se întrevede o certitudine
materială după absolvire, există relaxată. Ca rezultat, tinerii au
aproape în fata comisiei, dar,
totuşi o categorie de tineri (ire fost mult mai dispuşi decât cei dacă posedai un auz ascuţit,
sponsabili ? visători ? lucizi ?) de la stat să se confeseze repor- aveai posibilitatea să te desfeti drept,
care se înghee
suie să "dea"
prin uşă la Teatru. Şi
în
special
frag
cum,
după
cu
mente din
1989, câteva
didat înscris
u n iversităti
evoluţia
p a rt i c u l a re Universitatea de Artă Teatrală - Taxa de însaiere: 300 000 de muzicală a
nou-înfiinţate şi Cinematografică "ll. Caragi- lei, taxa de studiu, (pentru anul l) concuren
au
fost ale"
ţilor.
- 5 000 000 de lei
prevăzute şi - Actorie: 24 de locuri, 1 29 de
I nteresată
sa-şt
cu
domenii candidati înscrişi: Arta Actorului Universitatea Iuceafiirul
mă
artistice,
o Mânuitor de Păpuşi şi Marionete: - Actorie: 15 locuri, 17 candidati rească şi di
parte a as 10 locuri, 9 candidaţi; Regie: 7 lo (8 admişi !); Regie teatru şi film: v e r s i f i c e
pirantilor la curi, 26 de candidaţi; Teatrologie:
1 0 locuri, 25 de candidati (10 numărul de
scenă alege 10 locuri, 19 candidati; Coregrafie admişi !)
pretenden
această
din şi Creaţie Pedagogică: 7 locuri, 1 1 - Taxa de însaiere: 250 000 de ti,
Uni
urmă variantă candidati
lei, taxa de studiu (pentru anul 1) v e r s i t a t e a
de
studiu. - Taxa de însaiere: 300 000 de lei - 5 ()()() ()()() de lei
"Ecologică"
Opinia gene la prima probă şi 200 000 de lei
a recurs la
rală spune că la proba a doua 500 000 de lei
un tip de
porţile "priva
publicitate
tizatilor"
se Uni\lersita•ea Hyperion
ce ar putea
deschid mai - Actorie: 10 locuri, 25 de candidati Universitatea de Teatn.l şi Fihn servi drept
ales
pentru - Taxa de însaiere: 1 50 000 de c:Un. Târgu-Mureş
lecţie orică
cei care au ra lei; taxa de studiu: 3 250 ()()() de - Actorie: 10 locuri, 41 de candi rei facultăţi
tat la stat, nu lei (calculată doar pentru semes dati (limba română), 10 locuri, 25 de stat: un
au avut cura trul !)
de candidati (limba maghiară); p r o a s p ă t
Regie: 4 locuri, 7 candidati (limba a b s o l ve n t
jul să încerce
acolo ori pur Univetsi•a•ea Ecologică
română); Teatrologie: 4 locuri, 5 de Actorie,
şi simplu nu - Actorie: 25 de locuri, 8 candi candidati (limba română), 4 îmbrăcat în
sunt destul de dati înscrişi la examenul din vară locuri,
8
candidati
(limba costu matia
bine pregătiţi şi 23 la cel din toamnă; Regie maghiară)
tradiţională
ca să o facă. teatru: 25 de locuri, nid un can- Taxa de însaiere: 100 000 de lei a deţinătoPe de altă
rului de di
per
parte,
plomă Ox
ceperea unei
ford (protaxe de studii ascunde, a-ed, tofonului, mai plastici în expri totip al etemului universitar),
interesul facultătii mai curând mare, chiar bucuroşi să vor împfutea trecătorilor, în răstim
pentru bani decât pentru bească . Dacă la Universitatea pul examenelor, fluturaşi care
însuşirile artistice ale studenţilor.
de Artă Teatrală şi Cinemato conţineau toate . informatiile
Datorită ei, examenul nu are grafică "I. C. Caragiale" exame necesare admiterii.
dne ştie ce greutate efectivă şi nul este cu strictete protejat îm Marea majoritate a celor pe care
seamănă, uneori, cu o simulare.
potriva intruşilor (fie ei părinţi,
i-am întâlnit la "Hyperion" şi
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"Lucear
arul" erau înscrişi la Arta
Actorului; poate pentru că,
susţin ei, această meserie e
"diferită de orice altceva":
"Atunci când intri pe scenă te
schimbi, eşti o altă persoană,
trăieşti cu intensitate". Şi, în
definitiv, cine nu s-a închipuit
vreodată actor? Totuşi, ei doresc
să facă teatru cu o inconştienţă
şi o îndârjire care m-au speriat.
Nimic din nesiguranta viitorului
nu le umbreşte încrederea:
"Principalul e să faci ce vrei, ce
poţi cel mai bine". Este unul
dintre motivele pentru care unii
au trecut peste eşecul de la Stat.
O parte va îngroşa, poate,
numărul profesioniştilor medio
cri sau al şomerilor. Dar, dacă
suma pe care urmează s-o
plătească nu i-a descurajat,
(probabil, pentru că îşi permit
să o achite), incertitudinea mai
puţin. Se pare că e atât de
preţios pentru ei să fie pe
scenă, încât temerea că s-ar
putea să ducă toată viaţa o tavă
de figurant păleşte. Deocamda
tă, aspiranţii la teatru cred că
neaveniţii îşi vor da seama pe
parcurs că nu au talent, ori vor

fi sfătuiţi de dascăli să renunţe
la timp. Le mai rămâne de spe
rat că salariile stimulează cali
tatea predării, iar faptul că pro
fesorii nu au asistenţi îi sileşte
pe aceştia să se ocupe singuri
de studenţi. Ceea ce nu ştiu ei
este că în urmă cu trei luni a ter
minat la "Ecologică" o clasă pe
la "conducerea" căreia s-au
perindat de-a lungul celor patnt
ani mai mulţi oameni de teatru;
nici unul nu şi-a asumat până la
capăt sarcina pedagogică şi, în
consecinţă, tinerii au dobândit
cunoştinţele teoretice minime şi
tehnica din zbor. E adevărat că
meseria se fură, dar. . . Iată că nu
întotdeauna talentul în meserie
al anumitor profesori actori
aduce după sine şi har ori
interes la catedră.
Chiar dacă nu toţi au recunos
cut, complexul studentului la o
facultate particulară plutea în
aer. Cei cu care am discutat
spuneau că el vine pe linie
familială, din ideile preconce
pute inoculate de matmii ce şi
au făcut studiile la stat. Dar, în
ciuda încrederii vecine cu auto
sugestia, frustrarea lor - asuma-

m o c raţi e

tot mai

C

la TNB \n ziua de 28
dată nu s-au adunat decât
septembrie.
233 dintre cei care aveau dreptul să se prezinte. Mulţi
dint�e ei şi-au petrecut majoritatea celor şapte ore în foaier.
Conducerea în exerc�iu a prezentat un raport care a înfăţişat
doar realizările U N ITER. S-a trecut cu eleganţă peste
nereuşite. Nerăbdători şi ocupaţi, uniteriştii au vorbit mai rnult
între ei şi la telefoanele mobile. Un vot (mare dovadă de
responsabilitate !) o propunea preşedinte UNITER pe Elena
Ceauşescu şi "vice", pe Suzana Gâdea.
După o veselă pauză, realesul pentru încă patru ani (al treilea
mandat) Ion Caramitru nu a făcut promisiuni explicite. Ideea
de bază a fost că UNITER e deschis oricăror proiecte dar,
esenţial, iniţiatorii lor să-şi procure şi fondurile. Chestiunea a
fost expusă aparent rezonabil. Numai că, dacă un ins face rost
de bani pentru un proiect, de ce I-ar oferi UNITER şi nu I-ar
edifica el singur ? Adică eu sau dumneata vrem să ne punem
în scenă sau să ne traducem o piesă. Avem banii necesari ? O
facem şi gata ! Propriul blazon al fiecăruia e la fel de onorabil!
Doar nu e nimel}i tâlhar unmărit de Interpol, să nu iasă la
lumină ! Nu s-a sesizat ciudăţenia; oameni obosiţi.
Au unmat propunerile pentru cei 1 5 membri şi 4 supleanţi ai
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tă - rămâne. Ea se datorează
"cercului în care te învârţi",
spunea cineva, "e o problemă
de imagine publică". Experien
ta dovedeşte că talentul răzbate,
în final, prin aceste desişmi. De
curând, un absolvent de facul
tate privată, Vasile Toma, a luat
al treilea premiu din carieră la
Gala Tânărului Actor de la
Costineşti. Dar, recunoaşte el cu
tristeţe, i-a trebuit ceva timp
până să înceteze să 5e ferească
a-şi
mărturisi
provenienţa.
Aşadar, dincolo de valoarea
orelor de curs, prejudecata şi o
etichetare din privire îi trans
formă în minoritate.
După cum se vede, reuşita
artistică mai depinde - în afară
de talent - şi de capacitatea
generaţiei de acum de a se
lupta
cu
un statut gata
confecţionat şi gata aplicat.
Rămâne de văzut dacă, pe
lângă pasiune, viitorii licenţiaţi
ai acestor instituţii vor avea şi
tăria de a continua. Dacă se vor
desprinde vreodată de senti
mentul de "particulari" .
Mirona Hărăbor

orig·i nală

Senatului UNITER. Iniţial buletinele de vot aveau patru rubrici,
actorii, regizorii, scenografii şi "ceilalţi" având locuri rezervate
proporţional cu numărul lor. Cornel Todea a propus ca, la
ultima rubrică, să se mai acorde două locuri. S-a pus la vot şi,
cu o majoritate de 1 90 la 40, a ieşit suplimentarea locurilor în
Senat.
Acum, bomba ! Cu tot votul clar, pe faţă, rezultatul a fost
invalidat pentru că minoritarii înfrânţi au strigat foarte tare că
numărul membrilor trebuie să rămână 1 5, iar subîmpărţirea
trebuie abolită. Ceea ce s-a făcut. Paradoxal, majoritatea care
votase suplimentarea de la 1 5 la 1 7 nu şi-a apărat punctul de
vedere câştigat la vot. De ce ? Poate de lene ... S-au făcut apoi
propuneri. Unele cam fistichii (oameni demult la pensie, evi
dent incapabili şi fizic să susţină o activitate pe patru ani, dacă
.
Dumnezeu le mai dăruieşte acest răstimp). Membrii s-au
despărţit cu sentimentul reconfortant al datoriei împlinite.
Se pune întrebarea: dacă într-o chestiune minoră ca mărirea
cu 1 5 la sută a numărului de senatori, se trece M o vorbă
peste un vot zdrobitor, unde ni-s democraţii ? Ce metode
sunt astea şi cum un respectabil ministru le poate accepta
relaxat ? Pare un fleac, dar nu e. De fapt te-apucă groaza,
Horia Gârbea
monşer, groaza !
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scena lumii
.

Teatrul contemporan

T

eatrul

Royal

Londra

Court

este

din

considerat,

alături de Royal National

Graham

1

.

��

n1ca

Whybrow,

şeful

cum spune Sarah Kane,

aşa

departamentului literar, creierul

copilul-minune

Royal Court-ului.

man.ugii

al

britanice,

noii

clra

dacă

viaţa

mea e artificială şi incoerentă,

Theatre şi Royal Shakespeare

Royal Court Theatre a fost fon

Company, o instituţie de calibru

dat în

1956 şi efectele sale

de ce să-mi pretindeţi mie, ca

"greu",

asupra clramatutgi.ei contempcr

scriitor, să plăsmuiesc personaje

fiind

printre

puţinele

care primeşte subvenţie de la

rane britanice sunt colosale.

"vii" şi coerente

"zgârdtul"

Nemulţumit cu atât, acest teatru

acela un personaj ? "Eu scriu
cuvinte. E treaba ta, ca regizor,

(când e vorba de

banul public) stat britanic.

organizează anual o rezidenţă

Politica acestui teatru constă în

internaţională

montarea

autori

în

exclusivitate

a

şi

pentru

regizori

din

? De fapt, ce e

tineri

ce personaje şi sin.1aţii inventezi

toată

pentru a-rni rosti cuvintele", mi
a spus Martin Crimp, autorul

unor texte care nu au văzut

lumea, pentru a fi la curent cu

încă lurrtinile rampei şi care se

ce se întâmplă în teatrul mondi

primului text pe care l-am pus

dovedesc

al.

în scenă. În ultima lui piesă,

revoluţionare în conţinut sau

Anul acesta, la cea de-a zecea

Atte:m.pts on her life, nu mai

formă.

chiar foarte

ediţie, am avut norocul să fiu

există personaje, d doar fraze

bună, dacă se arată a fi atinsă

invitat, alături de alţi 4 regizori şi

care încep cu liniuţe de dialog.

provocatoare

O piesă,

de convenţionalism,

sau

e îndru

mată spre alt teatru.

16 clramatutgi.

pe

criteriul

Selecţia s-a făcut

apetenţei

pentru

Sarah Kane e mai scrupuloasă
şi în ultima ei piesă - Crave -

Activitatea de atragere a textelor

clramatutgia contemporană.

se

Pentru mine, concluzia acestei

personaje fără sex sau vârstă .

canale:

perioade dense rămâne cea for

David

- anunţuri în presă şi concur

mulată

desfăşoară

pe

mai

multe

liviu

de

aşază nişte iniţiale pe post de

Ciulei:

Mamet

urlă

actorilor

care-1 întreabă despre person

suri: aproximativ 3 000 de piese

"Perioada în care trăim nu a

aje: "Habar n-am cine sunt şi

ajung anual la Departamenn.u

definit, nu a impus un singur

care

literar pe

stil, deoarece trăim o perioadă

interesează. Spune replica !"

aceste

le

(aşa a venit,
de pildă, acum 40 de ani
Priveşte înapoi cu mânie de

eclectică.

]ohn Osborne);

suprarealiste, ultrarealiste, mo

multă

- cornisionări - comenzi spe

derniste,

curând

căi

pretări

Convieţuiesc
şi

stiluri

inter

realiste,

postmoderniste,

fu

e

Coetenţa

biografia.
unui

Nu

mă

personaj

în

teatru nu mai interesează ·pe
lume.

Se

caută

bizareria,

mai

şocul,

ciale: 40-50 pe an, dintre care

turiste,

se montează 4-5 piese într-o

etc., etc."

stagiune;

Într-adevăr, nu există un stil sau

tru

o tendinţă dominantă. Pentru

smulşi acaparatorului aparat TV,

urmând căi atipice ("informaţii

mine,

computerului sau cluburilor cu

neoficiale"),

lucrul cel mai interesant, deşi e

instalaţii

reconfortantă o societate care

ptindpale şi droguri în anexe.

-

descoperirea

mentului
vâneze

unor

piese

membtii departa

literar

reuşind

minimaliste

biduirea simţurilor şi forţa unei
experienţe cât mai stranii pen

nu

acesta

a

fost însă

spectatorii

care

video în

trebuie

încăperile

piesă-două

respectă alteritatea. Cwiozitatea

În acelaşi timp,

cărora le este acordată şansa de

mea a fost îndreptată spre clra

venţional" de la Royal National

a demonstra dacă au meritat

matutgia generaţiei "Internet", a

sau Royal Shakespeare atrage

sau nu eforturile căutării.

valului de tineri a căror cultură

spectatori cu media de vârstă în

Un director de la Royal Court

generală nu mai are o bază lite

jurul a 55 ani.

are

a

rară , d una construită pe ben

Dar West End-ul,

descoperi texte de teatru foarte

zile desenate şi jocurile interac

repertoriu, ba chiar şi majori

bune.

tive pe computer. Ei au un alt

tatea "fringe"-ului continuă să

măcar

chiar

După

"obligaţia"

citirea

identificate,

o

să

abstracte,

de

tuturor pieselor
autorii

sunt

teatrul

teatrele de

simţ al umorului, un alt simţ al

practice fie music-hall-ul de tip

ritmului

american, fie felia "comică" de

şi

o

altă

concepţie

înştiinţaţi în scris despre decizi

despre "adevăr'' şi "coerenţă".

viaţă

ile luate, în multe cazuri fiind

Comunicarea

dmninică după-amiaza.

mediată,

prin

invitaţi la o întâlnire , pentru a fi

telefon mobil şi Internet, reali

stimulaţi să mai scrie, chiar dacă

tatea

piesele

puterul o face accesibilă sunt

respective

nu

sunt

"con

virtuală

pe

care

com

selecţionate.

pentru

"Creaţi instituţia şi veţi avea tex

decât comm1icarea

tele pe care le visaţi", susţine

realitatea "palpabilă". În fond,

ei

adesea

mai

reale

directă

şi
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spectacole

s-au

străduit

devenit cu mult timp în urmă)

să

înţeleagă încotro se îndreaptă
teatrul

21

contemporan
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