Exercitii

1 Careul 1
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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..
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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
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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 ?

https://biblioteca-digitala.ro

Victor Parhon

