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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"
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