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
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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
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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
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