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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
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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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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.
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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
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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

