https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

4 portret

20 cronica

5 editorial

Viforul de Barbu Ştefănescu Delavrancea

O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale

Cine e Chirita?

la Od�on

6 anchetă

Ce înseamnă să fii director de festival?

.... . . . . . . ............ . . ..... ............. . . . . . . . . ........... . . . . . . . . .. . . ... . . ....

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·

10 dialo9

Mihai Fohno: Mi-am condus corabia
doar pe mările" teatrului"

12 praful de pe scândură
13 puncte de vedere

Critica de teatru -o nouă paradigmă

14 festivaluri

Bucureşti, Timişoara, Galati, Slobozia,
Arad

19 flash

E N A

c

editor sef: Du mitr u Solomon
editor executiv: Alice Geor gescu
editor coordonator: Magdalena Boiangiu
ori director: Florin C.

34 opera
35 cians

Vasile

Karine Saporta
(N)Eurodans '98

redactori: Mirona Hăr ăbor
Marinela Tepuş
asistent editor:

Ioana Popescu

documenta rist: Du mi{ro Buşă
fotografii:

ProFoto

publicitate :Don Florescu
(Director vânzăril

distributi e :

S.C.

dtp & p r e press:
tipar:

NDC SRL
Medio g raph'95

Medioprint

editat6 de

Prolnte r nationol

director general: Alexandru Bucur
director editorial: Constantin
Dragomir
adresa redactiei: Str. lulerană 11
etajul IV, sector 1, Bucureşti
tel.: 315 76 92, 315 77 40
Drepturile de autor pentru programe 1i
fotografii apartin revistei

�CENA
Reproducerea porfiolo >ou totală >e
face numai cu acordul editorului.

la Nottara"
" nebuni fătamici de Teodor Mazilu
Aceşti
la Nottara"
D"espr� se>s:ul femeii ca un câmp de luptă
în războiul din Bosnia de Matei Vişniec la
Teatrul Mic
Trei nopti cu Madox de Matei Vişiniec la
Focşam
Comedia erorilor de William Shakespeare
la Baia Mare
5cQ91a femeilor de Moliere la Teatrul Mic
Unchiul Venea de A.P. Cehov la T.N.Ciuj
Peer Gvnt de Henrik Ibsen la Arad
lvan ce1 Groaznic de M. Bulgakov la
Odeon
� pet�t piaf după A. de Saint-Exupery la
Ramn1cu Valcea
Scri�arul � aco�riş de J. Bock, J. Stein
_ş_i S. Harnis;k la TES
Tacâmuri de pui de Spir6 Gyorgy la
, Bulandra"
turn se numeau cei patru Bearles de
Stephen Poliakoff la "Baia Mare
Hotel de Ray Cooney la Constanta
Nanny de James MacGuire la Nottara"
"

lmagme d1n timpul Fest1valulu1
International al Teatrelor de
Manonete

38 teleteatru
ancheta

Pensia - jignire sau binefacere?

(Il)

42 moartect unui artist
SilViu Stănculescu

43 ce se Întâmplă În teatre

... în decembrie

.

44 ultima oră
45 generaţia 2000
46 dialo�

Dorina Cnşan Rusu: ... o supunere până
"
la sclavie"

47 turnee

O piesă de doi euro

48 noi În lume
49 scena lumii

Un hobby national

tSSN 1454-0525

https://biblioteca-digitala.ro

foarte simplu să ţi-o imaginezi pe Maia
Morgenstern jucând Antigona sau An
dromaca, Fedra sau Ximena, Lady
Mac�eth sau Cordelia. Oricât de puţin ar
semlna între ele, toate acestea sunt perso
naje de tragedie, iar Maia Morgenstern pare
sortită acestor roluri. Mult mai greu este să
ţi-o închipui în comedie (aici e, de fapt, vina

E

regizorilor) şi aproape imposibil să o "vezi"
jucând Chiriţa. Chiriţa, cu corpolenţa ei, cu
răsfăţurile ei greoaie, cu "Gugulea nineacăi",
cu Aristiţele şi Calîpsiţele ei este, s-ar zice,
tot ce poate fi mai străin de făptura uscată şi
vânoasă a Maiei Morgenstern, de vocea ei
răguşită de contra-alto, de sinceritatea şi
bunul ei simţ. Şi totuşi Maia Morgenstern o
joacă pe Chiriţa lui Alecsandri -într-un mini
spectacol unde îi dă replica, la pian şi, cu un
neaşteptat talent actoricesc, "la propriu",
compozitoarea Dorina Crişan Rusu -. o
Chiriţă, acum, încă tânără şi aproape fru
moasă, o Chiriţă care ştie să cânte şi să
danseze. Este o Chiriţă care te face să te cu
tremuri de râs şi care, pe neaşteptate, îţi în
în gâtlej printr-un fior de spaimă
cine e Chiriţa 1 cine sunt eu 1 cine
suntem noi 1 unde ne aflăm 1 tot
i 1... Sub chipul şi cu vocea
încă un mit naţional - şi
- se lasă reconsiderat.

https://biblioteca-digitala.ro

neori, încercând să-mi explic ceea ce se întâmplă în jurul meu şi
negăsind o explicaţie satisfacătoare, o caut privind înapoi, în tre
cut, cu gândul că societatea a mai parcurs situaţii similare, iar cei
de dinainte au găsit poate un răspuns. Nu de putine ori, cel care

mă salvează din încurcătură este inepuizabilul Caragiale.
Am participat nu demult la festivitatea prilejuită de aniversarea

"'României literare". s-au spus atunci şi lucruri vesele, dar şi multe
lucruri triste . Dintre acestea din um1ă, a fost repetată cu insistentă ideea interesu
lui din ce în ce mai mic pentn.1 literatură (pentn.I cultură, în general) pe care îl arată
ast::'izi societatea şi mai ales Statul. Privind înapoi, am găsit, în articolul "Liberalii şi

Literatura", rezumatul pe care-I face I.L. Caragiale unui discurs rostit de un înalt
demnitar în faţa Academiei Române: 'Jos literatura 1 Condeiul trebuie săfie o uneal
tăpractţcă de toate zilelepentnt afaceri serioase; cu el săfacem socoteli, co ntracte şi
statistice: comande, facturi şi conturi; acte, legi şi invitaţiuni di verse. Condeiul nu
trebuie să fie un instrument de tu:x corupător cu care o naţie să-şi .fi;xeze, spre
păstrare din generaţie în generaţie, jXmtru depăttate vremuri, gândirile şi
simţirile .. "În contrast cu discursul politiciarlului român, Caragiale evocă discursul
unui alt politiciari: "Un celebru om de Stat englez, liberalullord Macaulay, în 1846,
.

într-un toast la inaugurarea Institutului filosofic din Edinburg, a susţinut că !item
tura este cea 1nai strălucitoare, cea mai curată şi mai trainică dintre toate gloriile
unei ţări; că literatura unei naţiuni poate exercita în lume o injluenţă mult mai
oastă decât a celui mai vast comerţ şi mult mai puternică decât a celei mai puter
nice oştiri".

Fireşte, nici Caragiale nu ne spune de ce omul politic român nu iubeşte literatura

(cultura), dar, prin cea de-a doua evocare,

c..u care de fapt îşi începe articolul, ne

explică de ce omul politic englez o iubeşte. Păi să nu-ţi vină să emigrezi în Anglia?
Dumitru Solomon
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anchetă

Ce Inseamna
sa fii dic�ecto
A

�

�

A fi

O

sau a nu

e festival

fi ...

instituJie

o

riunde în lumea civi

sine

(Poate că mai dă ceva Consiliul

tic

jmidică şi cont în bancă, îşi

Judetean,

duce

promisiunea Consiliul munici

unui

festival

existenţa

personalitate

în clipa începerii festivalului !

stătătoare,

al

cu

de

lizată, a fi director artis

sub

semnul

poate

ca-ş1

ţine

teatral înseamnă a-ţi
nişte responsabilităţi şi a avea

întrebării, de la un an la altul,

pal, poate că rhai acoperă din

nişte drepturi, pe toată durata

riscind să fie tratat ca un moft,

cheltuieli

investiturii sau a mandatului în

de cine vrei şi de cine nu 'Vrei

ş.a.m.d.)

această funcţie, pentru care se
semnează un contract ferm, cu

dintre

judeţului,

Oricum, directorul de festival n

municipiului sau ai ministerului,

obligaţii

fiecare lăsându-ţi impresia că-ţi

are nici un contract semnat, nici
măcar cu teatrul-gazdă, care nu

precise

de

ambele

fmanţiştii

ofavoarepersonală atunci

ştie

nici

un sponsor sau altul

el

cum

va

ieşi

cu

părţi, festivalul nefiind un moft,

face

ci o

noi, la români,

când acceptă să sprijine finan

socotelile, până la urmă , căci

cel puţin la acest sfârşit de secol

ciar festivalul, de fiecare dată cu

nu

şi de mileniu, totul e... altfel.

sume mult mai mici decât ar

teatrele participante la festival,

Festivalul (oricâţi organizatori şi

avea el nevoie.

ceea ce-i poate "permite" unui

sponsori ar avea el !) nefiind

Din statutul incert al festivalului

instituţie. la

derivă şi condiţia

există

teatn1

contracte

sau

nici

altuia

să

cu

se

"răzgândească" în ultima clipă,

"balcanică"

a

cu consecinte pe care publicul

directonllui

de

nici măcar nu va trebui să le

festival.
buie

tre

bănuiască. A fi deci director de

facă

festival, în România, înseamnă

El

să-şi

selecţia

specta

a mtmci un an pentru o plată

şi

să-şi

de

expedieze

invi-

pretinde nici un ban pentru

colelor
taţiile

în

o lună sau

două,

a

nu

deplasări (transport+ cazare) şi

străinătate

cel

vizionarea

puţin

cu

de un an de zile, a nu solicita

opt-nouă
înainte,
dacă

nu

spectacolelor

timp

luni

nici un sprijin finarlciar pentru

chiar

călătoriile în străinătate, pe care

va

şti

le faci tot cu gândul de a con

sigur că festivalul

tacta şi inVita oameni de teatru

se ţine decât cu

străini la festivalul al cărui direc

două-trei

tor artistic ai acceptat să fii.
Înseamnă, în mod sigur, a-ţi

înainte.

luni

Nu

ştie

niciodată care e

scurta

bugetul

supunându-te

festării"
unde

"mani
şi până

îşi

poate

viaţa

cu

bună-ştiinţă,

unui

stres

pe

care nici măcar n-ai cum să-1
bănuieşti, până în ultima clipă.

"pla
întinde
puma" selecţiei,

Şi atunci, de ce ? Pentru ce acest

pentru că abso
lut nimeni, nici

ipoteze" ? Pentru că festivalul

chiar

directorul

"lung

prilej

de

vorbe

şi

de

este, în primul rând, o şansă. O
şansă

extraordinară

pentru

chiar pen

executiv al festi

public, pentru actori,

valului,

ştie

tru directorul artistic al festivalu

acest

lui ! El poate selecţiona păstrând "tematica" sau profilul

care

nu

este

buget, nici măcar
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:el ' mal bune spectacole ale
t -:. Hrul ui românesc elin ultimele
două-trei stagiuni, poate prop
'

tln

,

astfel, un criteriu valoric
de semnătura

După mai bine de 30 de ani în

tul de vedere, mai ales atunci

care am semna t doar Victor

când el nu există, însă

acest

Parhon, îngăduiţi-mi răsfăţul de

şi

"punct de vedere" ar risca să fie

a semna răspunsul la întrebarea

perceput drept banal şi nein

acestui grupaj gazetăresc -

internaţionale

teresan t dacă nu ar avea măcar

•nite să-i motiveze şi justifice

accente "polemice" faţă de un

val? -

alt punct

dată o responsabilitate care m-a

si

s

n

tru critici, ci pentru public.

orice preţ-să-şi exprime punc

tunîee

n !'>tr.lin

poate facilita nunîeroase

himburi

sa

clintre reprezentaţii, trebuie-cu

·ist nţa şi clincolo de exercitiul
riti curent.

·

de vedere, care

nu

poate fi decât acela, "implicit'',

1 )ire orul de festival e şi un rău

Ce
înseamnă săfii director defesti
asumându-mi încă o

onorat, de trei ani încoace:

al directorului de festival.

Lumea (publicul), dar

A fi director de festival, mai ales

Victor Parhon

. 1 media (radiotelefiţuica locală)

atunci când eşti critic de teatm ,

director artistic al

11 •buie să aibă pe cine lăuda

înseamnă să înţelegi, o dată în

Festivalului de teatru clasic

s.tu înjura, pentru una sau alta

plus, că teatrul nu se face pen-

de la Arad

11 �esar.

Stres ( s)

Al

n cea mai mare parte, a fi director de festival

î:n.."ieaffiilă: bătaie de cap, necazuri, timp irosit,
umilinţe, nevoi, creşterea tensiunii, răceli con

tractate prin gări,

trenuri,

maşini

de

ocazie

şi

hoteluri nemcălzite, cereri nesăţioase de participare,
1 •fi..Jzuri orgolioase , nopţi nedorrnite, zile fripte,
/.Ltmbete largi care ţin locul urletelor, sunet continuu
,,] L lefoanelor, citirea a sute de metri de faxuri,

,1l rgă turi interminabile pe la "organe" locale sau
•

•ntrale, tocrn eli îndelungate pe la restauran te şi
hol'iuri, certuri cu subalternii, regrete târzii, greşeli
mai mult sau mai puţin fatale, tahicardie, stricarea

autobLJZului chiar în ziua în care este nevoie de el,
rlo ai e torentială sau viscol în ziua deschiderii, com
binată cu pană de cure nt în timpul spectacolului
inaugural, miros de tutun, cafea şi palincă în pro
p riul birou (care persistă vreo lună jLmute, deşi tu

nu bei şi nu mai fumezi), alergătură, dureri de cap,

su !S (cu doi s la sfârşit).
În rest:

satisfacţia

de a citi satiifacţie pe feţele spec

tatorilor, puterea de a zâmbi la acuzele de manipu

lare a juriului, bucuria că ai mai reuşit să duci la
aproape bLm sfârşit încă o ediţie a festivalului tău şi

spaima că, poate, în conditiile economiei de piaţă,
va fi ultima. Ptiu ! Doanme păzeşte !
Mircea Cornişteanu
directorul Festivalului de teatru contemporan
de la Braşov

Căutătorul de ideal
rice tip de experienţă te

Chiar am participat la organi-

îmbogăţeşte, într-un fel

zarea t.mora. Dar niciodată nu , mi-am dorit acest lucru. Privesc

sau altul, fie şi prin fap

am avut o responsabilitate pe

cu o anumită detaşare şi afm:n

care

integral.

că a fost o experienţă utilă, cu

Acum , după ce

toate împlinirile şi neîmplinirile,

la

Festivalul dramaturgiei româneşti de la

mult

festivaluri în ţară şi, cu

Timişoara s-a încheiat şi eveni-

tantă,

1 u!,in

noroc ,

mentele

înţeles,

O

tul că ai străbătut cu propriii
pa i

un drum, să-i spunem,

asicunoscut.

Am

mers

şi în străinătate.

să

mi-o

s-au

aswn

decantat

şi în

mine, pot să sptm că

ma

nu

o experienţă dură, dar şi ofer
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în
pe

acelaşi
propria

timp.

Am

piele,

ce

7

�

lupta cu oficialităţile,
birocraţia, cu mediocritatea
şi şabloanele, cu legi şi ordo
nanţe apărute peste noapte, nu
ca să limpezească problemele,
ci ca să le încâlcească şi mai
tare şi să te oblige la subterfugii
şi slalomuri de mare virtuozitate
pentru ca să poţi transforma
imposibilul în posibil. Şi pentru
partea artistică şi pentru cea pur
organizatorică ai nevoie de
BANI. Ei învârtesc maşinăria
numită FESTIVAL. Ce vrea un
director, fie el şi "artistic" ? Să
aibă spectacole bune şi să ofere
participanţilor condiţii civilizate.
Trăind în România, intenţia ba
nală şi de bun-simţ devine reali
tate într-un procent oarecare,
obstacole după obstacole cres
cându-ţi în cale şi îndepărtân
du-te de ţintă.
Am unmlat citeva luni prin
ţară. Am văzut peste douăzeci
de spectacole. Preocuparea
pentur dramaturgia româneas
că, clasică şi contemporană, es
te în vizibilă creştere. De aceea,
în loc de şapte spectacole, cite
prevedea formula festivalului şi
bugetul său estimativ, am selec
ţionat douăsprezece, plus două

înseamnă
cu

�

8

one-uxrman show-uri susţinute
de personalităţi, Maia Morgen
stern, Coca Bloos, Dorina
Crişan Rusu, tot pe texte româ
neşti. Cred că acest festival, sin
guml de dramatmgie româ
nească, trebuie să oglindească
realitatea, creşterea sau descreş
apetenţei pentru piesa
autohtonă, să aibă o stluctură
mobilă, adaptată la fenomen.
Aşa am gândit această ediţie şi
am gândit-o în primul rând
pentru spectatorii timişoreni.
Am vrut să vadă, timp de o săp
tămână , trupe prestigioase mâ
nuite de regizori de marcă şi
care au optat pentru piese de
rezistenţă sau măcar "generoa
se". Am vrut să le ofer lor, spec
tatorilor, posibilitatea să urmă
rească şi componente sceno
grafice şi valoarea ei în econo
mia unei montări.
Am vrut ca festivalul să fie tm
freamăt spiritual, o provocare,
un loc de întâlnire şi de dialog,
un spaţiu cultural. Atelierele
susţinute de vârfuri ale fiecărui
domeniu teatral au fost conce
pute ca exerciţii profesioniste,
ca exerciţii spirituale, dezvol
tâ.nd experimentul de anul u·e-
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<..ut, intrcx:ius de Cristina Dumi
trescu . Cotidianul ce a însoţit
festivalul a fost coordonat de
un specialist în critica de teatru.
S-a dorit şi el un antrenament
pentru tinerii jumalişti şi un ele
ment corector, un barometru al
întâmplărilor. Concepţia grafică
a tipăriturilor a urmărit o unitare
a mesajului, a a-ornaticii, o e
senţializare vizuală a ideilor.
Formarea gustului public, a
profesioniştilor, antrenarea lor
pentlu perfonnanţă a fost ţinta
principală.
Am vibrat la reacţia publicului,
care a epuizat biletele pentru
toate spectacolele încă înainte
de începerea festivalului, un
public elegant, generos şi critic
totodată. Am rămas însă cu un
gust amar produs de lipsa de
interes a oficialităţilor locale. În
rest, ce a fost bine şi ce a fost
rău sau perfectibil este datoria
altora să judece şi să aprecieze.
ie mulţumesc tuturor celor care
au crezut că, pe ici, pe colo, se
poate şi altfel şi s-au dămit,
până la epuizare, a-ezului lor.
Marina Constantinescu

directorul Festivalului Dramaturgiei
Româneşti de la Timişoara

Jumătatea goală, jumătatea plină...
ste o experienţă deose
bită aceea de director de
festival. Uneori capti
vantă, alteo1i neplăcută, oricum
de
Depinde
leosebită.
momentul în care te afli, ca să
obse1vi jumătatea goală sau
jumătatea plină a sticlei.
Partea captivantă se leagă,
indiscutabil, de obligaţia (dacă
orba "obligaţie" îşi poate avea
rostul atunci când ceea ce ai de
făcut este o bucurie) de a vedea
mai
multe
spectacole
ca
c ricând, în toată ţara. Sigur, un
critic vede oricum, prin specifi
cul "obiectului muncii", tot ce
("X>ate cuptinde cu ochii , cu tim
r>ul, cu mintea, cu kilometrii.
Dm rit, în cazul unei selectii,
�e faptul că urmăreşti toate
spectacolele cu gândul, mereu
(")J zent, de a le judeca într-un
ansamblu, nu doar pe fiecare
în parte, de a observa dacă
·eea ce se întâmplă într-t.m
anume moment la Bârlad, să
srunem (bineînţeles că am
numit un oraş la întâmplare),
nstituie un reper, are o sem
nificaţie
pentru
teatrul
hârlădean sau pentru teatrul
românesc. Se întâmplă adesea
c:.1 într-un colectiv teatral, după
o perioadă foarte proastă sau
măcar oarecare, să se producă,
h>raţie unei anwne montări, un
salt Important pentru trupă,
incontestabil, dar insuficient de
înalt pentru a plasa acel specta
col între primele opt, zece ale
�->1.agiunii româneşti. Greu de
explicat, greu de acceptat, mai
ales, că lucrwile nu se văd la fel
dinăuntru şi din afară, că un pas
mare pentru om poate fi un pas
mic pentru omenire, ca să
inversăm termenii unei replici
L'itorice. Multe frustrări se nasc
c.l aici: sentimentul pe care îl
l.răieşte nu un singur teatru, nu
un singur creator, că a fost
nedreptăţit, că este inexplicabilă
indiferenta cu care s-a trecut
peste un efort artistic important.

E

·

·

Inexplicabilă sau... suspectă.
Constat, însă că am trecut fără
să-mi dau seama de la partea
captivantă a "1neseriei" de
director-seleetioner la aceea
neplăcută, uneori teribil de des
curajantă. Fiindcă nimic nu
poate fi mai neplăcut, mai des
curajant decât suspiciunea. Şi
susp1cmnea
înfloreşte,
să
recunoaştem, cu astfel de prile
juri. Dacă dintr-un oraş multiet
nic inviţi doar trupa maghiară,
îţi ies vorbe că ai ceva contra
nemtilor sau a românilor (!?!), că
faci jocuri politice; dacă un
teatru care era sigur de Marele
Premiu nu îl ia, nimeni nu are
nimic cu juriul, ci cu directorul
de festival, care nwnai de
"intrigării" se tine; premiantii, la
rândul lor, au aerul că te
flatează mărturisindu-ţi că sunt
plăcut surprinşi, pentru că nu
se aşteptaseră deloc, dar deloc,
ca lucrwile să se desfăşoare
corect; colegii de meserie, care
timp de t.m an au scris şi au tot
sc1is că nu e o stagiune
strălucită, descoperă acun1., cu
un discret reproş la adresa ta,
că, dacă ne luăm după selecţie,
putem crede... că nu a fost o
stagiune strălucită. Cei care nu
au invitaţie se consideră ofen
saţi, cei care au doar două
locuri - persecutati, cei care
stau prea în faţă sunt agasaţi, ca
şi cei care sunt prea în spate,
prea lateral etc. De fapt, mai
toată lumea e de părere că a
fost plasată prea... Şi asta, evi
dent, în mod deliberat, pentru
că
festival
directorul
de
urmăreşte el ceva. (lnutil de
precizat. că, o dată obtinută
mult-comentata invitaţie, ea
este privită cu un aer plictisit:
"Am văzut de o mie de ori
spectacolul şi nici nu este mare
lucru. Cred că nu o să vin, dar
oricum, las' să fie".) Suspiciuni...
Ciudat ar trebui să fie măguli
tor ?
este faptul că directorul
artistic apare în ochii tuturor ca
,

t.micul responsabil de orice,
începând de la căldura/frigul
din sala de spectacol, înghe
suiala la garderobă, temperatu
ra înaltă sau scăzută a unei
reprezentatii ş.a.m.d.
În ultima vreme, mai ales în
ultimul an, se mai întâmplă
ceva demn de notat: după ce
au fost selectate, teatrele în
cauză par extrem de agasate de
această corvoadă şi tratează
prezenta lor ca pe o favoare pe
care ţi-o fac ţie personal, fără să
ştie prea bine de ce. Data nu le
convine, sala nici atât, te asig
ură că pierd bani mulţi cu pros
tia asta ("Acum nu mai e ca pe
vremuri!") şi trebuie despă
gubiţi substanţial pentru hatârul
făcut ("La un festival din
străinătate..."). Unde este atunci
jumătatea plină a sticlei nwnite
Festival, în afara perioadei de
selecţie în care faci tot ce poate
fi mai frumos pe lwne: vezi
spectă.cole ? Este. Este o bucurie
să ai posibilitatea de a observa
că orice stagiune, chiar anodină
la prima vedere, are un puls al
ei, un metabolism distinct, o
direcţie de evoluţie, lucruri care
devin clare abia atunci când
priveşti pădurea, nu doar
copacii. Totul se leagă, capătă
un sens (nu neapărat triumfal,
dar capătă un sens) când aşezi
pe tablă piesele aparent dis
parate. Sigur, aceeaşi imagine o
poţi avea şi ca simplu spectator
al festivalului, dar senzaţia de
îrnplinir� (şi nesomnul !) se
naşte din posibilitatea de a
propune, de a alcătui imaginea.
pe care o consideri cea
adevărată. Este aici o mică
tresărire de trufie? Poate, invol
untară şi inconştientă. Vă asigur,
însă că nu rămâne nepedep
sită, că o plăteşti !
-

,

,

-

-
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Cristina Dumitrescu
directorul Festivalului Naţional .
de Teatru
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dialog

Mih a1 Fotino:
1

'Nu mi-am condus corabia
pe alte mar1 decât ale teatrului'
.",

.

Dacii pentru cei mai multi aaori alegerea
profesiei tine mai mult sau mai putin de
hazard, pentru dumneavoastril a fost
aproape o predestinare.

Într-adevăr, fiind fiu de actor, morbul
teatrului, existent în familie, s-a luat foarte
uşor, ca gripa. Am fost convins de mic
copil - de alt/el, am debutat în teatrul
"serios" la vârsta de şapte ani - că asta
mi-e soarta. Ştiam deci că matematica şi
logaritm ii ei mă vor încurca în profesie şi
că nu au nici o legătură cu ceea ce vreau
eu să fac în viaţă. De aceea, nici nu am
fost un elev prea silitor. În orice caz, am
reuşit să tenmin liceul "Matei Basarab",
am făcut şi un an de Institut, dar nici acolo
nu m-am ţinut de carte; mi-a plăcut şi fil
mul - el nu m-a plăcut pe mine ! - şi aşa
s-a cam tenminat partea studioasă a
meseriei mele. În rest, pot spune că am
învăţat enonm jucând cu iluştri colegi în
montările unor regizori de mare talent.
Nu sunt singurul din breaslă cu această
"istorie" profesională - nu ştiu dacă să
spun "din păcate" sau "din fericire" 1
Existi! dinastii artistice, dar pe de altii parte
sunt şi copii de aaori care nu par deloc ispi
titi sit incerce gustul dulce-amar al profesiei
pilrintilor. Ati avut numai de câştigat trilind
intr-un mediu boem, aflat poate deseori
sub semnul neprevilzutului?

Nu ştiu ce aş fi avut de pierdut. Dar de
câştigat, am câştigat sigur, pentru că am
făcut profesia pe care am visat-o. Nu
cred că aş fi putut fi bun la altceva. Ca să
spun aşa, nu ştiu să-mi fi condus corabia
pe alte mări decât cele ale teatrului ...
Bineînţeles, am vrut, în copilărie, să fiu
căpitan de cursă-lungă, să merg în splen
dide croaziere. Dacă mă gândesc mai
bine, m-aş fi mulţumit să fiu căpitan de
rangul doi, să nu trebuiască să mor pe
punte, Doamne fereşte ! Fără îndoială,
mi-ar fi plăcut să străbat spaţii noi, să
descopăr exotismul ţănmurilor necunos
cute.
La fel ca in Călătorii cu mătuşa mea.

Da, oarecum. Rolul de care pomeniţi e
foarte aproape de mine - e o haină pe
care o îmbrac cu plăcere. De alt/el, nu e

�
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singura haină pe care am îmbrăcat-o, în
decursul anilor, cu un sentiment bun, însă
nu toate mi-au venit bine. Poate că n-a
fost numai vina mea, poate a fost şi mâna
stângace a croitorului, dar asta e altceva.
Rolurile jucate cu bucurie nasc, desigur,

de şapte-opt sute de ori. E partenera
mea ideală. O admir pe Carmen
Stănescu, admir marele său profesiona
lism. o calitate care tinde să nu mai fie la
mare preţ, din păcate, în teatrul româ
nesc.

interes şi simpatie in public. Puteţi aminti

Ce le-aţi reproşa celor care acum se ştiu

câteva speaacole de mare longevitate care

purtiltori ai frumosului şi sugestivului tidu

au dat o strillucire aparte carierei dum

de slujitori ai scenei ?

neavoastril ?

Dacă aş vorbi foarte mult despre ceea ce
mă deranjează, aş fi suspectat că sunt
marcat de faptul că nu am tenminat
Institutul. Nu este aşa. Îl socotesc absolut
necesar. Dar nu pot spune că Institutul să mă ierte profesorii şi absolvenţii 1 - îşi
îndeplineşte întotdeauna menirea. Nu
cred că se pregăteşte o zestre potrivită
fiecărui actor. Nu se cultivă bunul-gust,
respectul pentru predecesori. Se intră în
teatru cu dorinţa de a desfiinţa totul.

Comedie de modă veche s-il jucat de
peste şase sute de ori. E cazul să vorbesc
aici de relaţia actoricească şi de prietenia
care mă leagă de Canmen Stănescu.
Faptul că am fost parteneri în scenă de
peste două mii de ori ţine nu de con
tabilitate, ci de domeniul miracolului, sau,
mai direct spus, se dat?rează comunicării
şi bucuriei aparte trăite seară de seară.
Am jucat împreună în O femeie cu bani
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atrul incepe cu mine", par a spune
lin<·ni absolvenţi. "Ce a fost inainte a fost
prost, neconcludent, greoi, suntem o ge
n nţie de aur." Eu n-am auzit un profe
sor de ta Institut care să nu spună că are
o serie minunată de actori. Toţi sunt mi
nunaţi dar, din păcate, nu toţi au reuşit
li vor reuşi in această meserie. Decurge
fi1 se intrebarea ce tinere talente văd
lotuşi, după ce v-am colorat acest tablou
J• ·tul de sumbm
"T

Dacll rllspunsu/ ne mai incurajeazll...

ind mi s-a mai pus această intrebare
m1-au venit in gând doar copii de actori:
tt>fan Bănică junior, Mihai Constantin,
Oana Pellea. Dar apoi mi-am zis: nici ei
nu mai sunt chiar tineri. Singurul care n-a
cochetat din familie cu teatrul e Mălăele
p care � consider un mare actor tânăr.
$1 ur, e chiar un puşti pe lângă un "tânăr"
p( ns1onar ca mine. L-am remarcat pe
M nus Florea-Vizante şi ii presimt o carir bună in comedie. Are haz, e spiritual,
deştept, are replică. Notaţi acest nume!
lt veţ1 întâlni sigur in distribuţiile de succ ale Naţionalului.
A!' simţit riscul popularitlltii?

Nu, fi1ndcă, din fericire, am avut ocazia să
mult şi variat: comedie, melodramă,
rev1stă, câteva roluri mai mici in dramă.
Am �cut compoziţie, in tinereţe, a fost
marea mea bucurie. Ca gen prefer
umorul lui Cehov, discret, cu o mică
I.Knml\, cu un zâmbet in colţul gurii. Am
cochetat cam cu toate genurile, cu
t atrele din Bucureşti şi chiar din ţară. Joc
�cum in O scrisoare pierdută la Craiova,
," regia lui Mircea Comişteanu, şi la TNB,
Satana cel bun şi drept. Sper ca şi
Călătorii cu mătuşa mea să se joace
?arte mult. Ce-i drept nu prea vl\d când:
sunt multe premiere. E un lucru pe care
1 1 reproşez actualei conduceri, pe care o
1ubesc şi o preţuiesc foarte mult - această
1dmirabilă echipă: Cojar-Colceag, Co
Co, aşa ii spun eu. Goana după premiere
f.1ce imposibilă vizionarea pieselor de suc
ces. Dacă toate piesele montate au suc
ces - şi nu cred că vreun director ar fi
atât de masochist încât să accepte o piesă
care să fie o cădere -, cât de des le va
veni rândul să fie văzute de public ?
Sllptămâna are numai şapte zile. Îi intreb
pe iub�ii mei Co-Co dacă este bine aşa.
Pentru regizor e bine: şi-a bifat încă un
t1tlu. Actorul se vede însă câteodată, după
o muncă epuizantă, naufragiat in mijlocul
spectatorilor, din ce in ce mai plictis�i şi
ma1 puţini. Ca să revenim însă la riscul
popularităţii, v-aş răspunde că există, dar
e ceva plăcut. Lumea mă priveşte pe
stradă cu toată căldura. Chiar dacă te
JOC

confundă, tot e agreabil. Mi se adresează
uneori: "Domnule Tapalagă, cât de mult
mi-aţi plăcut !". Există o şansă care s-ar
putea numi aceea a surâsului, a
îngăduinţei şi a bucuriei. Facem in fond o
meserie de faţadă. De aceea, nu îi înţeleg
pe colegii mei care nu vor să stea la
aplauze, pe care ii deranjează chemările
repetate la rampă.
E o chestiune de temperament

E adevărat. Totuşi, facem o meserie pu
blică. Câţi actori n-ar vrea să fie iubiţi ca
Dem Rădulescu, Draga Olteanu-Matei,
Tamara Buciuceanu, Carmen Stănescu ?
Ce mari oameni de teatru aţi cunoscut in

Personal, nu. Am avut însă plăcerea
deosebită să joc in piesele lui: Andronic in
Ultima oră, Miroiu in Steaua M nume,
unde mi s-a hărăzit norocul să-I dublez pe
Beligan. Radu Beligan a tăcut multe creaţii
memorabile, dar in Miroiu parcă a fost
unic. Tânăr, abia venit în Teatrul Naţional,
am avut şpnsa nesperată să joc lângă
Marietta Deculescu, Costache Antoniu,
Giugaru, Marcel Anghelescu. Birlic era
lchim. Silvia Dumitrescu-Timică, decana
de vârstă a teatrului românesc, era
Domnişoara Cucu. Când ai jucat cu toţi
aceşti actori la douăzeci şi ceva de ani,
cum să nu-ţi iubeşti meseria cu patimă ?

tinerete?

Fireşte că această atmosferă v-a făcut să

Toată pleiada de vechi actori. Să vă dau
un singur exemplu: în timpul refugiului,
intre 4 aprilie şi 23 august 1 944, am stat
la Periş într-o cameră cu Birlic şi cu soţia
lui, Angela Martescu. A fost refugiul cel
mai vesel din lume. Îl iubesc pe Birlic, l-am
iubit de atunci. Acest mare talent, om plin
de haz şi de har, dacă ar fi trăit în Franţa.
Louis de Funes ar fi trebuit să-i fie servant.
Aşa cred eu. Nu pot să spun pe cine n-am
cunoscut pe atunci în teatru: pe Talianu,
pe Maximilian... Nu ştiu dacă se mai
poate lăuda cineva in teatrul românesc cu
faptul că a fost mângâiat pe creştet - e

gândiţi nuantat teatrul, v-a format un anu

adevărat, copil fiind - de Iancu Brezeanu.
Îi vedeam pe Giugaru, pe Marcel
Anghelescu, in vestitele spectacole
Caragiale ale lui Sică Alexandrescu şi ii
intrebam: "Cum puteţi fi aşa de mari ?". Ei
răspundeau cu modestie nejucată: "Noi ?
Să-i fi văzut pe cei de dinainte !". România
a avut şi va avea intotdeauna pământ bun
pentru actorii de teatru. În ceea ce
priveşte filmul, am rezerve. Dar teatrul va
fi întotdeauna la modă.

umblând după nebunii, după acel "să nu
facem cum a mai fost". Nu trebuie să
cauţi imagini şocante, lucruri stridente sau
stranii cu orice preţ, pentru că nimeni nu
va mai fi ca Birlic in !chim. Chiar dacă îţi
imaginezi Steaua M nume într-un fel
trăsnit, e totuşi păcat să-ţi baţi joc de
puţina şi mica noastră dramaturgie origi
nală.

L-ati cunoscut pe Mihail Sebastian?

provoc să coboriti sub apele amintirilor, vă
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mit stil. Există şi un regizor care v-a influ
entat?

Sigur, dar pentru mine regia e fie pe
lumea cealaltă - Mihai Berechet, Sică
Alexandrescu -, fie in lumea cealaltă:
Lucian Giurchescu. Recent am descoperit
un regizor cu care am lucrat, pentru
prima oară, cu mare încântare: Mircea
Comişteanu. Îmi place cum lucrează
Cojar - se vede şcoala lui Sică
Alexandrescu -, e tipicar, are fineţea
detaliului. E o bucurie să joc cu actori ta
lentaţi, cu regizori buni, nu neapărat

Mi-ati vorbit de piesele foarte recente in
care ati jucat De fiecare dată insă când vă

Fotino". "Eşti ceva rudă cu actorul ?"
"Sunt fiul lui. Sunt cel de care aţi scris în
1 937 în «Bilete de papagal»." "Aşa ... ", a
răspuns poetul. Sper că nu l-am
decepţionat... Eu îm1 am1ntesc cu mare
plăcere de acea întâlnire.
Nostalgia inseamnC! şi emoţie, dar şi
tristeţe. CâteodatC! fiorul ei e de fapt
frisonul care anunţCI o maladie numitCI
amC!rC!ciune. Ce credeti cct e insuportabil de
trist pentru un ador?

intoarceti repede, neaducând la suprafatC!
decât firave rC!sfrângeri ale unei lumi
fremC!tC!toare, pline de viatC!. Ati spus doar
in treacC!t cCI ati debutat foarte devreme. În
ce imprejurC!ri ?

Era o comedie bulevardieră franţuzească
intitulată Coloniale şi pusă în scenă de Ion
Aurel Maican. Jucam un copil de cinci ani
- eu aveam şapte. deci făceam de pe vre
Sică
mea
compoziţie!
aceea
Alexandrescu îi zisese tatălui meu: "Hai
să-I încercăm pe Mişulică !", iar tata fusese
încântat că vom apărea amândoi pe afiş:
Mişu Fotino şi Mişulică M. Fotino. Jucam
cu V. Maximilian, Maria Filotti, Silvia Fulda,
Ion Talianu, Nora Piacentini, iar sora mea
în piesă era Silvia Chicoş. Apropo de

�S

popularitate, zicea cineva: "Să te ferească
Dumnezeu să ai parteneri de scenă un
copil, pe Birlic sau pe Piersic, fiindcă toată
lumea se uită la ei". Marele Arghezi, în
"Bilete de papagal", mă compara cu
Shirley Temple - iartă-mi lipsa de mo
destie, au trecut de atunci atâţia ani !. .. Mă
numea "un copil-minune al teatrului
românesc". Se întreba Arghezi dacă nu
mi se va pierde în decursul timpului ta
lentul, hazul şi spontaneitatea. Ţin minte
că jucam după ani în Seringa de Tudor
Arghezi şi toată trupa a fost invitată la
maestru acasă. Prima lui întrebare a fost:
"Cine TI joacă pe Rozeanu ?" (Era un doc
tor pe care TI interpretam eu.) M-am
prezentat şi am spus: "Eu ! Mă cheamă

Adina Bardaş

praful de pe scândură

În Olanda, o importantă instituţie din
lumea afacerilor a angajat o companie de
teatru pentru a-i urmări activitatea.
Membrii trupei au fost lăsaţi liberi timp de
două luni prin sediul central, de la
recepţie până în biroul preşedintelui,
având dreptul să vadă şi să audă orice se
petrece în oncare dintre spaţiile
instituţiei, la orice oră din zi sau din
noapte. Apoi. instituţia a plătit realizarea
unui spectacol inspirat de activitatea sa,
aşa cum a fost percepută ea de către
oamenii de teatru. Spectacolul, de uz
intern. s-a jucat în faţa Consiliului de
Administraţie. În urma acestui spectacol,
instituţia a declanşat o puternică restructurare, în special a relaţiilor dintre

�

Uitarea. Întreb: Onorabil public româ
nesc, mai ştii cum juca Tom a Caragiu? Nu
m::i duc pân::i la Iancu Brezeanu sau la
Maria Filotti. ci mult mai aproape. Mai ştjţi
cum râdeaţi de poantele lui Caragiu ? Mai
ştiţi cum amesteca Birlic lacrima şi surâsul?
V::i acuz de uitare. În teatru existi:� şi
exaltarea succesului, dar şi grele, uneori
nemeritate tăceri. Ce rămâne dup::i noi?
Un afiş, o cronică în revista "Scena",
douHrei fotografii... Nimic. Orice echip::i
de fotbal are o cameră video şi îşi
fi lmează chiar şi antrenamentele, iar
Teatrul Naţional nu are o colecţie de
casete cu spectacole de referinţă. Chiar
dacă nu este teatru viu, ar fi totuşi ceva.
Uitarea e cel mai dureros lucru, e lacrima
adevărată pe care nimic nu o poate
şterge de pe obrazul unui actor.

diferitele compartimente. Din câte am fost artişti în substanţ::i, căci au pus sub
înţeles, respectiva trup::i de teatru a fost semnul întrebării modelele ex1stente şi au
angajată de alte două mari corporaţii, în creat unele noi.
acelaşi scop.
Evident, în sistemele d1ctatoriale. artiştii şi
Puterea, astăzi, înseamnă cunoştinţe şi filosofii, adică aceia care chestionează
informaţii, nu zăcăminte naturale. Dar modelele, sunt cons1deraţi pericolul
chiar şi între posesorii de informaţie lupta maxim pentru siguranţa regimului respec
este dură. De când cu Bill Gates şi tiv.
Microsoft. a devenit evident că factorul S-ar părea că omenirea a parcurs o
care decide azi învingătorul este creativi- , bucată buni:� din drumul lung de la teama
tatea. Oameni de ştiinţă serioşi studiază : de artişti (care. prin nonconformism, peri
modelele structurale oferite de jazz sau
clitau modelul de stabilitate familială şi
de artele vizuale contemporane. Cel mai socială) la aplecarea cu seriozitate asupra
răspândit program de computer se diagnosticelor puse de către aceştia
bazează pe un model de interacţiune a realităţii contemporane.
personajelor şi situaţiilor teatrale.
Theodor-Cristian Popescu
Dintotdeauna, cercetătorii "nebuni'" au
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Critica de teatru

paradigmă

- o nouă

"În d răzn e a l ă

M e re u în d răz n e a l ă

N ec o nte n it în d răzn e a l ă ! "
Camil Petrescu

C

red în teatru. Sunt un

extremă a articolelor lor.

credincios

O

practicant.

nouă

paradigmă

-

Danton

probleme simple de geometrie,
!

Asta

încercând să găsească rezolva

să

înseamnă o cronică de teatru

rea cea mai strânsă, minirnală,

Fotbalul sau

care să poată fi citită peste cinci

netautologică.

politica economică, de exem

ani, producind delectare atunci

Nu trebuie să mai îngăduim

plu, nu. De aceea cred în posi

amatorului

de teatru nevăzător

cronici doar "juste" (ah, ideolo

bilitatea şi

utilitatea

al piesei la care se referă textul.

gia !, anchilozarea în paradigma

paradigme

în

Teatrul

mă

scriu despre el.

incită

unei noi

Pentru asta gândul trebuie să fie

bolşevică !). Prefer o nedreptate

teatru. Cred că specia numită

liber,

expusă

prea restrictiv "critică de teatru"

blesternatu.l reflex al procesului

inteligentă de paradoxuri având

trebuie să existe în sine. Să

verbal să fie îngropat la trei

în spate o

includă toate h.uninile inteligen

stânjeni.

înlocuim spiritul

scrisul

despre

stilul

cât

Dacă

bun

mai

e

nevoie,

şi

la

strălucit,

o

revărsare
neagr-.1. Să

LUTIOare

"cronicăresc"

ţei, toate mijloacele de investi

naiba , să se dea o casetă aparte

la propriu, notarea impersonală

gare şi toată strălucirea

artistică

cu toţi actorii, figuranţii, suflewii

a faptelor în cronologie, care

(subliniez ! subliniez !) a stilului.

etc., iar cronica să rămână idee

oricât

Ca în orice ramură a teatrului,

şi nu şir de nume însoţite de

"obiectivă", cu imaginaţia, liber

dori, tot nu poate fi

s-ar

ingeniozitatea,

puterea

de

vorbe mici, neangajante. Docu

tatea

transfigurare

şi

persuasiunea

mentarul greţos, scos din enci

strat:wilor mai profunde.

ptin emoţie,

pe scurt,

o

dopedie, despre ce-a făcut şi-a

Acest tip de critică se potriveşte

"talentul" sunt

dres automl să fie lichidat dacă

şi

nu e relevant.

autori, şi experienţei

Critica de teatru, aşa cum o văd

Îmi doresc şi câte o critică psi

poate converti în apoftegrnă a
altora. Dar trebuie talent şi lipsă

vorbă proastă,

cu

bligatorii.

asocierilor,

�ereţii

interpretarea

impu.lsive

a

t.mor

care

se

eu, nu e proces-verbal, nu e

hanalitică a faptei regizom.lui.

dare de seamă , nu e pomelnic

Aştept o cronică-pamflet, arză , de

de nume, ci este specie literară

toare

din aceeaşi familie cu eseul. Cât

iană , după care împricinaţii să

visează o schimbare, mulţi din

de

despre

nu mai scoată capul în lLUne o

tre

teatru nu trebuie să evite a face

lună. Tânjesc după o cronică

prost. Cu lipsă de relief, de per

apel la sociologie, psihologie,

penet:rantă dar neplicticoasă a

sonalitate,

antropologie şi aşa mai departe,

plasticii unui decor. O cronică

îndrăzneală. E

dar, fireşte, nu la suprafaţă, în

poate fi analiza doar a (in)com

tabil să ne temem de propria

expuneri aţoase şi nesărate, ci

patibilităţii

laşitate

decât

în

regizor sau regizor-actor. O alta

Trebuie

îndrăzneală.

se

Lucrul, greu de găsit, care - cre

textul critic

scurt,

profunzime.

referinţe,

Toate

induse

aceste

într-un

text

În

la

temperatura

psihologice

poate

centra

arghez

autor

doar

pe

!

prejudecăţi

într-o

vreme

când, spre dezolarea celor ce
tinerii

critici

scriu

de

foarte

sclipire,

de

mult mai profi
de

un

eşec.

relaţii între

deau Danton şi Camil Petrescu

două sau mai multe personaje.

- poate salva o revoluţie este

străluceşte eseul despre texte

Şi tot aşa mai departe. Numai

cea dintâi

literare. Ceea ce Manolescu a

atât: saisul să fie liber.

schimbare

Alexandru

Cantitatea de informaţie şi jude

Absolut necesară pentru binele

întârnplări . . . "

cata dreaptă a val01ii nu sunt

teatrului,

decât

decât banii pentru somptuoase

spwnos , atractiv, accesibil.

literatura noastră, c.hiar recentă,

numit

"Teme"

George

"Simple

şi

ori texte precum micile eseLUi
ale

lui

Al.

Paleologu

lipsesc

tragic în scrisul despre teatru.

funcţionarea

un

adevărul

spuse

prin

în

butaforii

memorabilă

viabilă

infim

o doresc. Nu există idei bune

dat

carte

pas

îndeplinirea schimbării pe care

Nici un cronicar dramatic nu a
o

unei

întortocheat.
este

Zicerea

consubstan

�

Cei

ţială adevărului exprimat, va

inteligenţi şi mai decenţi

loarea t.mei teoreme stă şi în

nici

măcar

adunarea

conştienţi

"t:abletelor"
nu
de

au

lui.

încercat,

frumuseţea, concizia enunţulu.i.

caducitatea

Ion Barbu relua la bătrâneţe

'
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condiţie
de

mai

pentm

necesară

manieriste.
ne

o

paradigmă.

va

face

c.hiar

Dacă
liberi,

nLUTiai îndrăzneala ne va con
solida această libertate.

H oria Gârbea
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festival!11'1

e
Festival u l I nt e r n aţ i o n a l a l Teat re l o r d e M ari o n ete
uiet, neastârnvăr, fierbere. O mulţime pesttită
înghesuindu-se impadentat'ă la intrare şi o alta flecărind gălăgioasă, rnulturnită c-.1 a
biruit cu bratele şi ecu.c;oanele
barajul neînduplecat. Mame
isterizate de aglomeraţie, cu
copii salvaţi în ultima clipă de la
�1rivire. Vorbitori ai tuturor Iimbilor pământului, printre care se
streco-arJ înfuguraţi studenţiiorganizatori, retuşând în grab-.1
nişte ultime detalii de ·'public
relations". Membri de când lumea ai breslei păpuşăreşti, unii
cu iz simpatic de naftalină. Directoarea festivalului şi cea a
teatmlui-gazdă, ambele îmbrăcate în negru, primind cu tradiţională ospitalitate invitaţii. Din
când în când, o arătare ca din
"Şatra" sau '"Don Quijote":
Massimo Schuster şi Philippe
Genty, două pălării cu bon.ui
la!gi a căror miSterioasă extravagantă e construită pentru a
ascunde, dar care întoarce, în
mod irezistibil, capete.
A$3 a arătat TeatlUl "Ţăndăric-.1"

V
"

�

"

:
·
·

.

:
•

:
l

•

:
·

:
•

:
·

:
:
:
.
:
:
:
;

!

:
•
•

:

timp de şapte zile, la Festivalul
Internaţional al Teatrelor de
Marionete. Descrierea poate
continua la nesfârşit. Jru,-ranta
neul este oricum palid fată de
realitatea palpitând de un neo
bosit clocot.
Ter,na elei de-a patra ediţii a
fost "Noi tendinţe în teatrul de
marionete". Cea mai proaspătă,
pare-se, dintre ele - discutată
aprins şi la colocviul care a în
cheiat festivalul - ţine de evolu
ţie; ea este mai frecventă peste
hotare şi aproape inexistentă la
noi (sublinierea va fi explicată
la timpul potrivit). Este vorba
despre înclinaţia •·actorului ma
rionetist de a nu se mai asCLm
de în spatele păpuşii, d de a fi
un actor viu în dialog C\.1 ea"
(Florica khim). Extra_lX)Iând,
ace.-r tip de teat:J.u îşi pierde,
cumva, din specific, deoarece
părăseşte convenţia reprezentă
lii naturaliste a unei lumi simila
re CLI cea reală . Este aici un pe
ricol de a "omorî" păpuşa? u,
c-ăci tradiţia ei este prea veche datează de la începuturile tea-
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,

:
.

:
:

trului - şi, deci, imposibil de
anulat. Nu contează - s-a spus
cu dreptate la masa rotundă prioritatea actorului sau a păpu
şii, esenţial este ceea ce se
transmite.
Am enumer&t aceste idei dez
bătute la fmalul săptămânii in
ternaţionale, pentru c-.1 mai ales
în umbra lor merită să cântărim
cele petrecute. Generalizând,
nu vom lua în calcul decât ce
am v-ăzut în răstimpul amintit,
pornind de la premisa c-.1 buc-ă
ţile sek>cţionate sunt reprezentative atât pentru Tilişcarea din
ţară cât şi pentru cea din afara ei.
Teatrul de păpuşi din România
pare, a se adresa aproape exclu
siv copiilor. Este acelaşi "aproa
pe" pe care am promis a-l justi
fica. În festival ain văzut o singură şi strJludtă excepţie: Adu
narea păsărilor, după Farrid
Udin Attar, în regia lui Cristian
Pepino. Un cioc mare ptins la
capătul unei tije acoperite cu
pânză albă, care aSCLmcie acto
ml, este pasărea, mar1evrată la
vedere de către cel care, uneori,

convenţia ieşind la iveală
o alta în care trebu'i
.- urmăreşti şi inte.cpretru-ea, fă
r.l a te L'lsa absorbit ...(le viaţa pă
puşii.
1 )i n spa.tacol le prezente la
Bucureşti, se poate spune că J:rr
str.l inătate lucrurile stau puţin
alt:fo l. Spre deosebire de noi
acolo există teatru de păpuşi
1 'ntru adulţi, plin de imaginaţie
c li măcar extrem de agreabil.
mnta a fost reprezentată Cle
1assimo Schuster (cu ale sal
p:.1puşi decupate în hârtie după
tra<.liţia teatrului siciliru::t de secol
1 9, mânu ire la v&kre şi indi
vidualizate de mimica şi vocea
l'�ltorului lor) şi de Philippe
( �nty. Acesta, pornind de la
psihanaliză , a alcătuit o fom'lă
dL· spectacol "terapeutic", în
c•re se utilizează ilt:tzia pentru a
se ajunge pe cale directă la itl
conştientul spectatorului şi a-1
izbăvi de monştrii lipsei de
municare,
dbbânditi
în
pilălie. Mijloacele au în cen
tnt relaţia actor-manechin (sau
oi iect), luând în eonsideraţie că
incrtul aşezat alătuli de viu îl
pune în valoare pe cel din
urmă. Din Marea Btitanie a
v �rut Romart Paska, ale cărui
marionete sunt construite după
. !!· rnănarea sa,
căci au rolul
unui alter-ego. (Consideraţi cei
mai inovatori în dorneniu,
a ·eşti trei marionetişti au fost
invitaţi mai ales pentru a
împărtă§i din ex:petienta lor, în
n

�i creează

·

·

w

rkshop-uri.)

Spania

şi

1 ulgatia au adus montăli care
folosesc mijloacele teatrului
·hinezesc de umbre. UJ.Db.rd.e
obiectelor găsite, Compania
La Conica/ Laconica, Barcelona
a inventat - înu·-un demers cam
lung şi cam monoton - jocuti
<.l lumini, de forme şi culoli,
tnânuind în spatele unui ecran
obiecte banale precum sticle,
lăzi de plastic, sfoară etc. La fel,
trupa din Vama a folosit în
Jocuri de lumini şi umbre
plastica mâinilor în corn
punerea de forme; din păcate
nu a14 mers cu imaginaţia mult
<.lincolo de binecunoscutele
pisicute şi căţeluş·. O altă corn- ·
pan ie din Spania, Jordi Bettran,
a umartizat, în Poente vizuale,

de personaj , care
mai de care mai
plin de fantezie. Nu
în ultimul rând,
spectatorii au avut
O€azia
vadă, stu
pefiat!,
c.um
se
poate face teatr:u de
păpuşi chiar şi cu ...
picioare! . Acolo
unde
te
duc
pici.oarele, specta
col din Italia, a
arătat că un genunchi poate fi
capul unui don:m chel, iar
călcâiul - o bărbie.
La noi nu există acest mod de a
folosi păpuşa, ca noţiune.
Avem regizoti şi �ct01i talentaţi,
însă nici unUl nu înd.răzneşte să
rupă traăiţia în care s-a născut
ca artist.
Următind ,spectacolele din festi
val, am tras concluzia că la baza
tendinţelor teatrului de păpuşi
contemporan stă o problemă
de concepţie: publicul căruia i
se adresează teatrul cu pticina
pare a atrage după sine mijloa
cele folosite. Aşadar, dacă-i
�

şleau". Nu ştiu dacă această
judecată e cot1ţ>'t.ientă. Cert este
că spectacolele cu t.m grad
sporit de complexitate au fost
prograrnate doar seara, la ore
inaccesibile celor mici. Totuşi,
la câteva dintre reprezentaţii
(Cbarta, Franta; Acolo unde te
duc .,
�
....
. L>. Italia'· Aduna�
�,
rea păsărilor, România), ar fi
fost chiar interesantă reacţia lor.
Puterea ele înţelegere a copiilor
are resortwi de nebănuit. Poate
că, pur şi simplu, îi subesti:tn.:"irn,
iar închipuirea lor pticepe mult
mai bine decât a noastră luauri
asupra cărora credem că avetn

Carmen Stanciu,
directorul festivalului:
Spectacolele "clasice" nu mai pot satisface exigenţele noastre acum, când boom-ul informaţional şi
vizual ne schimbă continuu modul de gândire.
de a da frâu liber imaginaţiei, înseamnă

a.

Noi tendinţe înseamnă, în teatrul de păpuşi, libertatea

inventa noi tipuri de materiale, a imagina noi chipuri de

păpuşi şi marionete, a căuta noi forme de spectacol. Noi tendinţe înseamnă o mai mare importanţă
acordată vizualului, imaginii animate; este dovada evoluţiei acestei forme de teatru în ritmul impus
de secolul vitezei.
Cea mai mare fericire a mea ar fi ca, din cei două sute de spectatori avizati care au participat zilnic

la festival alături de publicul larg, măcar zece să spună că această întâlnire le-a influenţat viaţa şi
creaţia.

Mihaela Tonitza Iordache,
director artistic al festivalului:
Foarte important în acest moment în teatru este schimbul între generaţii . Asistăm la o asimilare con
structivă a unor noi echipe de tineri, dar. în acelaşi timp, la o revigorare a mijloacelor de expresie,
la o revitalizare de concepţie a artei marionetei. Festivalul a fost o verificare pentru noi.
Cea mai frumoasă declaraţie din presă a fost cea a doamnei Margareta Niculescu: "Veniţi la teatru,
acolo e o altă viaţă !"
"Ţăndărică" a convins că rămâne o conştiinţă artistică pentru teatrul de marionete din ţară şi din
străinătate.
Festivalul a fost o probă de foc şi pentru teatrologi. Devoţiunea şi priceperea arătate de Carmen
Stanciu, directoarea festivalului, şi de colaboratorii ei, încă studenţi, mă fac să privesc cu optimism
viitorul managerial al teatrului românesc.

alegem ca spectatoti pe copii,
lunl.ea de pe scenă u·ebuie în
mod necesar s-o imite pe cea
existând aievea; dacă, dimpo
ttivă, publicul-ţintă st.mt adulţii,
avem voie să folosim sugestia,
\deoarece, nu-i aşa, cei mali au
un bagaj infonnaţional care le
facilitează
percepţia
unor
lucruli spuse mai puţin "pe

ptiotitate. Dacă am pomi de la
această supoziţie, nu ar mai
exista teatru de păpuşi rezervat
exclusiv celor mati sau celor
mici şi, cine ştie, dintre spec.ta
totii de azi s-ar recruta creatorii
unui teatru care, mâine, ar că
păta o altă înfăţişare.
Mirona Hărăbor
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Dusmanul
�

binelui

nul dintre �punsurile la ancheta
"Ce vă place/nu vă place la piese
le
româneşti?"
din
ziarul
"Antract" al festivalului timişorean suna
aproximativ aşa: "Nu-mi place faptul că
nu există mai multe piese scrise de autori
tineri". Făcând abstracţie de exprimarea
oarecum inabilă, trebuie să recunoaştem
că această observaţie �onţine o bună
doză de adevăr. În România nu prea
există dramaturgi sub 35 de ani (vârsta
limită a tinereţii, stabilită, desigur, în mod
convenţional), necum sub 30 de ani, ca în
multe dintre celelalte ţări europene. Este
ceea ce s-a văzut şi la Festivalul dra
maturgiei româneşti.
Desfăşurat între 2 şi 8 octombrie, acesta

U

valului, criticul Marina Constantinescu, din
oferta stagiunii trecute. Înăuntrul acestei
cifre - respectabilă, în ciuda renumelui au încăput două piese de Caragiale (O
scrisoare pierdută şi Conu' Leonida... ),
două de Eugen Ionescu (Scaunele şi
L'lmpromptu de I'Aima), autor "tras"
totuşi un pic la temă, pentru că el nu şi-a
scris piesele în româneşte. iar al doilea
text a fost jucat, chiar, în limba originară,
adică în franceză, una de Horia Lovinescu
Oocul vieţii şi aJ morţii... , într-o montare
de televiziune), una de Marin Sorescu
(Paracliserul), trei de Matei Vişniec (Şi cu
violoncelul ce facem 1, Buzunarul cu paine

�
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Tim işoara

şi Bine, mam�..). câte una de Iosif Naghiu � chiar perfectibile - aparţinând unor autori
(A treia caravell!.), Radu Macrinici (Prinţul : tineri. Pentru ca şi aceştia din urmă, şi
din lacriml!.) şi Vlad Zografi (desigur, "restul lumii" să tragă însă un ce profit de
Petru) şi o prelucrare a lui Gelu Colceag pe urma participării, s-ar fi putut înjgheba,
după La Ţigănci de Mircea Eliade (Cazul
după fiecare reprezentaţie, dezbateri ad
Gavrilescu). lată, aşadar, că aproape hoc cu spectatorii şi oamenii de speciali
jumătate din textele prezente la tate prezenţi în sală, dezbateri care să
Timişoara au aparţinut unor autori trecuţi lumineze, pentru autor, părţile sau
printre clasici; aproape ju':llătate din cele aspectele neizbutite din scrierea sa, ca şi
lalte poartă, la rândul lor, semnătura unui calităţile existente in nuce în textul
dramaturg aproape clasicizat, la noi, mai respectiv. Câtă vreme nu îi vom stimula
ales prin festivaluri - este vorba despre pe dramaturgii tineri şi nu le vom explica
Matei Vişniec, căruia i s-a ''închinat", chiar limpede ce dorim de la ei, vom continua
la Timişoara, un festival monografie, acum să serbăm drept "tinere speranţe" domni
câţiva ani -, în timp ce unul dintre cele şi doamne ajunşi, de-acum, bătrâne
patru rămase îl are drept coautor pe deziluzii.
Mircea Eliade, aşadar tot un clasic ...
O altă modalitate de a încuraja
Fireşte, festivalul timişorean este profilat potenţialele talente o pot reprezenta
dramaturgia Atelierele. La fel ca şi anul trecut, la
pe
românească în ge Timişoara au fost programate acum trei
neral, fără îngrădiri tipuri de atelier - de dramaturgie, de criti
de epocă şi vârstă, că şi de arta actorului -, conduse de per
dar scorul întâlnirii sonalităţi ale fiecărui domeniu. De ce nu
dintre "vechi" şi ar fi profilate aceste spaţii de lucru efectiv
"nou" e, totuşi, (asta înţeleg eu, una, prin atelier; chiar şi în
Ce varianta cosmopolită workshop) pe dra
semnificativ.
semnifică el, anu maturgie românească, în primul rând, şi
me? Pe de o parte, pe dramaturgie tânără, în al doilea rând ?
că, aşa cum spu Să se discute, aşadar, aplicat şi la obiect,
neam, avem puţini despre un text sau altul, să secaute - de
autori tineri şi, pe ce nu ? - soluţii pentru ameliorarea lui, să
de altă parte, că fie cerută părerea oamenilor de spectacol
scrierile autorilor asupra şanselor reale ale acelui text de a
tineri - atâtea câte deveni operă scenică etc.
sunt ele şi atâţia câţi
După cum se vede, vorbind despre festi
sunt ei - nu au valul de la Timişoara, i-am făcut nu atât
parte (încă) de montări eligibile pentru o
un portret din memorie, cât o schiţă
manifestare de elită.
despre cum ar fi să fie înfăţişarea sa
Asupra acestui punct ar fi puţin de viitoare. Aşa încât trebuie să precizez că
zăbovit Dacă vom aştepta ca un tânăr această ediţie a VIII-a a fost bogată în
dramaturg să "explodeze" printr-o spectacole, îndeobşte bune, că a fost
capodoperă, vom aştepta degeaba. E temeinic organizată, că s-a bucurat de o
lucru ştiut că scrisul pentru scenă are alte participare impresionantă, inclusiv "de
pretenţii decât restul genurilor literare şi
peste hotare" (Teatrul Naţional din
că, spre deosebire de poezie sau roman, Timişoara va avea în acest an o stagiune
în teatru geniile se formează treptat. mai
internaţională), că, în ansamblu, am trăit
ales prin contactul cu realitatea vie a acolo un foarte plăcut început de
scenei; excepţiile de la această regulă sunt toamnă. Într-un cuvânt, a fost bine. Există,
minime şi nu tocmai ilustre. Revenind la
prin urmare, premise ca să fie şi ma1 bine.
subiectul nostru, cred că nu ar fi stricat Mai binele fiind, cum se ştie, duşmanul
deloc să fie aduse în festival şi montări, binelui ...
eventual mai puţin desăvârşite, cu texte Alice Georgescu
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cuclasicii la
nul acesta, Festivalul internaţional
de teatru de la Galaţi, Festingal,
nu a mai fost dedicat exclusiv u
morului. Tema a fost "Clasicii printre
noi": cum ne purtăm cu ei, cum râdem
cu/de ei, cum îi respectăm, cum îi ma
nipulăm, cum îi trădăm. Festivalul nu a
programat colocvii şi mese rotunde, însă
excelenta organizare a favorizat contacte
permanente între critici şi realizatori,
schimburi de idei informale, degajate,
desfăşurate îndeosebi pe faleza Dunării.
pe care sculpturile modeme realizate în
cepând încă din anii '70 au transformat-o
într-un admirabil muzeu. Am regretat că
n-am putut sta decât trei zile din cele
zece ale festivalului, dar intensitatea expe
rienţelor trăite în sala de teatru sau în
discuţii peripatetice a compensat frag
mentarismul impresiilor.
Am avut prilejul să văd o foarte intere
santă montare a Bacantelor lui Euripide
sub direcţia unui reputat om de teatru,
Mi chel Tan ner. Spectacolul a fost realizat
de Centrul Dramatic Hainuyer al regiunii
Hainaut din Belgia şi de Colectivul Teatral
din Hainaut - Jeune Theâtre Internatio
nal. Modul în care aceste instituţii cultura
le se implică în viaţa comunitară şi explo
rarea neobosită a noilor căi de integrare
socială a actului teatral merită toată a
tenţia şi va face curând obiectul unei in
tervenţii ulterioare. Obişnuiţi cu spaţii ne
convenţionale, actorii belgieni au simţit
contactul cu scena italiană a teatrului din
Galaţi ca pe o noutate şi o provocare.
Spectacolul trupei belgiene, care folo
seşte o adaptare semnată de un impor
tant dramaturg, Paul Emond, a impresio
nat prin tratarea neconvenţională şi, în

A

Galaţi

D

acelaşi timp, de mare rigoare stilistică a
tragediei clasice. Văzusem relativ recent
spectacolul lui Mihai Măniuţiu de la
Teatrul Naţional din Bucureşti, în care se
examinau cu un anume patos resorturile
obscure ale vieţii instinctuale. care dina
mitează structurile civilizaţiei. Prin con
trast. abordarea lui Mi chel Tanner este
rece şi sarcastică. Cinci actriţe, doar, îşi a
sumă toate rolurile, inclusiv Corul. Singu
rul bărbat din echipă asigură fundalul so
nor - o rafinată percuţie de provenienţă
nord-africană. Perspectiva este raţionalis
tă, tentaţiile dionisiace sunt mai puţin ma
nifestări ale unor pulsiuni profunde cât
simptome de insuficienţă intelectuală, că
utări ale unui refugiu din faţa responsabi
lităţilor şi a deciziilor liber asumate. Aluzi
ile la caracterul manipulativ al sectelor
sunt uşor de descifrat. Michel Tanner su
bliniază grotescul, elimină pateticul, stimu
lează reflecţia. El recurge la o profuziune
de semne culturale pe care le integrează
fără cusături vizibile în spectacol, dovadă
de gust sigur şi exersat. Amestecă tradiţia
teatrului popular (de foire) cu circul, caba
retul şi cinematograful, toate acestea a
vând drept rezultat faptul că Bacantele lui
sunt mai curând felliniene decât fanatice.
Scena devorării victimei e văzută ca un
picnic. lăcomia care aminteşte de filmul
"Marea crăpelniţă" constituind un admi
rabil punct culminant. Spectacolul este în
soţit de un elegant şi subtil "jumal al re
petiţiilor", exegeză inteligentă datorată
secretarei literare a teatrului. Myra Iosif
Fischmann. mai demult redactoare a re
vistei "Teatrul" şi binecunoscută în cer
curile intelectuale ale Bucureştiului.
Un alt moment important al festivalului a
fost spectacolul Prometheus, după Eschil,
prezentat de Euro Theater Central din
Bonn. Este un monolog de o oră, susţinut
de un actor foarte sigur pe mijloacele sa
le: Bruno T�ndera. Vocea sa dobândeşte
efecte de ecou printr-o sonorizare inge
nioasă, astfel încât deseori eroul dialo
ghează cu el însuşi. Regizorul Frank
Asmus şi-a câştigat o anumită notorietate
prin montarea unor piese de Beckett şi
acest lucru se simte în abordarea lui
Eschil. În viziunea lui, Prometeu este un
Vladimir rămas fără Estragon, care învaţă
să-şi asume suferinţa absurdă, aceea care
nu duce la cunoaştere. El stă pe stânca
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durerii sale cu o carte în mână, ca Hamlet.
Impresia este de nobleţe şi măreţie
liniştită. aşa cum caracteriza Winckel
mann arta clasică.
Între cele două splendide incursiuni în
antichitate. Teatrul "Maria Filotti" din
Brăila a prezentat spectacolul mai vechi al
lui Mircea Daneliuc O noapte furtunoasă.
Comicul gros şi agresiv, vulgaritatea po
tenţaţă de supralicitările actoriceşti um
bresc ideile regizorale valabile. Cortina
este utilizată prea des şi fără discemă
mânt la modul cinematografic. lpingescu
şi Spiridon sunt nişte decrepiţi de vârsta a
treia şi cu toţii sunt îmbrăcaţi ca plăieşii lui
Ştefan cel Mare. În schimb, Liliana Ghiţă
este o Veta excelentă, cu o faţă de Liz
Taylor şi o înţelepciune de uz larg. Mo
mentul reconcilierii dintre ea şi Chiriac
are un haz nebun, eroii reluând punct cu
punct scena seducerii lui Lady Anne de
către Richard al III-lea.
S-au mai prezentat la festival savurosul
Păcală şi popa. premiat la Costineşti, fru
mosul spectacol de comentariu audio-vi
zual la Shakespeare al lui Răzvan Mazilu şi
două bune spectacole ale Teatrului "Sică
Alexandrescu" din Braşov: Conu'
Leonida şi CanaJiile. după Volpone, aces
ta din urmă în regia lui Adrian Lupu. TES
a venit cu Băieţii de aur de Neil Simon,
gazdele au prezentat Eseu, iar Adina
Cezar a venit cu grupul de dans
"Contemp". Regretând că am părăsit
prea devreme malurile Dunării, am rămas
cu impresia că toţi clasicii s-au simţit bine
acolo şi că-i voi regăsi oricând. la
întoarcere.
...

Adrian Mihalache
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Între 1 5 şi 1 8 oaombrie s-o desfăşurat la
Slobozia a treia editie a Festivalului
Studenţesc de Regie. Ca şi la ediţiile prece
dente, festivalul a fost struaurat pe trei
seqiuni: în concurs, teoretică şi în afara
concursului.

Seqiunea "in concurs" a

inclus trei examene de regie ale studentilor
din anii 1/ şi III şi opt speaacole montate in
teatre profesioniste de studentii anilor IV şi
V. Ambii premianti de la Slobozia apartin
şcolii de regie din Bucureşti. În afara com

petitiei, oraşul ialomitean a găzduit mese
rotunde, colocvii, expozitii de scenografie,
ateliere de regie. Direaorul festivalului,
Alina Moldovan, are în vedere, pentru anul
viitor,

o

formulă

cu

participare

Slobozia

teatral

măcar prin perseverenţă, să intre în obi
ceiul locului, dar şi al lumii teatrale
româneşti.
Anul acesta, Festivalul Studenţesc de
Regie a împlinit trei ani şi are pretenţioase
planuri de viitor: organizatorii (Consiliul
Judeţean lalom iţa, UN ITER, Centrul
Cultural "Ionel Perlea", Inspectoratul
pentru cultură al judeţului lalomiţa)
intenţionează crearea unui catalog menit
să stimuleze, eventual, o participare inter
naţională.
Aşadar, în această toamnă cu iz de vară
indiană, la Slobozia au avut ocazia să se
cunoască şi, eventual, să înceapă cola
borări studenţii regizori (dar şi scenografi)
de la facultăţile de teatru din Bucureşti,

tica dramaturgiei contemporane. ate
lierele sale fiind completate - în acelaşi
perimetru, dar în altă cheie, să-i zicem
critice-teoretică - de colocviul susţinut
de Victor Scoradeţ şi intitulat "Fuga de
real"; masa rotundă cu tema "Compania
teatrală independentă - alternativă sau
utopie ?", moderată de Mihai Iancu de la
Centrul Internaţional pentru Artă
Contemporană, şi-a propus să găsească
posibile soluţii la probleme cum ar fi via
bilitatea sistemului teatral actual, bazat pe
teatrul de repertoriu, sau tranziţia de la o
structură centralizată, în care statul este
unic proprietar şi plătitor de subsidi,i,
către o producţie teatrală flexibilă, cu
modele de distribuţie conduse de cre
ativitate şi iniţiativă independentă, însă
discuţiile au condus la descoperirea unor
probleme mai concrete şi mai dureroase
ale artistului pornit în aventura creării
unui spectacol - greutatea obţinerii de
finanţări, obligaţia artistului de a fi şi ma
nager, l ipsa managerilor culturali -, con
cluzia, anume că "dacă nu ţi le faci tu pe
toate, nu ţi le face nimeni", nefiind deloc
încurajatoare; intâlnirile "Faţă în faţă cu
regizorii", conduse in fiecare seară (ba
chiar bătând spre miezul nopţii) de
Miruna Runcan, s-au coagulat in jurul
întrebărilor "De ce acest text ?", "De ce
această distribuţie ?", "Cum aţi colaborat
cu scenografii ?", ajungându-se la discuţii
de principiu (teoretizante) pe aceste
teme.
Secţiunea în afara concursului a cuprins
lansări de carte
Oglinda spartă de
Marian Popescu, noul număr al revistei
"Semnal teatral" editată de UNITEXT şi
cele şase titluri ale colecţiei Godot. care
apare la editura Ali. coordonată de
Cristian Buricea-Miinarcic şi destinată
exclusiv dramaturgiei contemporane; un
sensibil moment dedicat studentei-regi
zoare Buzas Csilla, pe care a evocat-o
profesoara sa, Cătălina Buzoianu, şi
expoziţia lvona a scenografei Oana
Botez, cu costume din spectacolul lvona,
principesa Burgundiei (regia: Buzas Csilla);
expoziţii de scenografie - Ana loneci,
Miriam Mihail, Adeline Pater; un singur
spectacol invitat (din cauza abundenţei
de spectacole înscrise in concurs)
Eu
când vreau sl!. fluier, fluier de Andreea
Vălean, montat de Theodor-Cristian
-

1

deea organizării unui festival de teatru
la Slobozia, şi încă a unuia atât de
"special" cum e cel de regie
studenţească, ar putea da naştere la ironii.
Depăşindu-şi însă posibilele complexe de
oraş fără tradiţie în domeniu şi, ca
urmare, şi fără un public prea interesat,
Slobozia a reuşit să crească, dimpreună
cu UNITER, un fapt artistic ce incepe,

�
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Târgu-Mureş şi Cluj, festivalul fiind mai
degrabă un spaţiu-timp al întâlnirii decât
unul al competiţiei.
Ce s-a petrecut la Slobozia a căpătat con
sistenţă şi pregnantă mai ales prin
secţiunea teoretică şi prin cea în afara
concursului. În atelierele de regie,
Theodor-Cristian Popescu a încercat să
racordeze studenţii-regizori la problema-
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Popescu la Teatrul Naţional din Târgu
Mureş.
Anul acesta, selecţia spectacolelor
prezente în festival a aparţinut facultăţilor,
ceea ce nu pare o idee tocmai fericită.
Concursul propriu-zis a fost dominat de
şcoala de la Bucureşti, atât numeric - din
cele unsprezece producţii înscrise în con
curs, doar două au venit de la Cluj şi una
de la Târgu-Mureş -, cât şi calitativ, aşa
cum a reieşit din cele două premii acor-

date de juriul prezidat de Beatrice Bleonţ
(şi avându-i ca membri pe Radu Macrinici,
Victor Scoradeţ, Nicu Mihoc şi Nicolae
Stan). Şi, ca să nu mărim inutil suspansul,
cei doi câştigători desemnaţi ai
Festivalului Studenţesc de Regie sunt
Cezar Ghicea (anul 11, UATC Bucureşti,
cu Metamorfozele lui Pulcinella) şi
Claudiu Goga (anul IV, UATC Bucureşti,
cu Conu' Leonida faţă cu reactiunea,
montată la Braşov).

Clasicismul

Una peste alta, festivalul de la Slobozia se
află încă în etapa în care "se încearcă", e
încă în căutarea unei formule viabile. O
participare internaţională, începând cu
anul viitor, poate fi o reală şansă pentru
ca Slobozia să devină cu adevărat un alt
spaţiu capabil să genereze forţă teatrală.
Cele trei ed�ii de până acum au arătat că
posibilitatea există.
Marie-Louise Semen

Arad

in ech ili bru

estivalul de teatru clasic a ajuns la
a patra ediţie ! O încântare pentru
publicul arădean şi un efort extra
ordinar pentru organizatori. Un efort cu
totul special, în acest moment '98, când
statul pare a nu iubi cultura.
A fost o ed�ie echilibrată, şi meritul este
al selecţionerului - de fapt, directorul ar
tistic al festivalului, Victor Parhon, care a
ales opt spectacole pe texte clasice în
propuneri regizorale moderne. A fost o
ediţie mai echilibrată ca valoare decât
cele precedente şi prin faptul că teatrul
arădean s-a înfăţişat lipsit de complexe,
cu t m spectacol interesant, coerent, de
rafinament vizual Peer Gynt de Henrik
Ibsen, în regia lui Ştefan lordănescu.
Chiar dacă prima
val, O

F

-

inspirată ca demers regizoral, etalând varii
stiluri interpretative netopite într-o viziu
ne unitară, ne bucurăm să putem nota
prezenţa - prima, de patru ani încoace, la
Arad - a marelui I.L. Caragiale.
Chira Chiralina, în regia Cătălinei
Buzoianu, şi Cazul Gavrilescu, în lectura
scenică a lui Gelu Colceag, au fost
îndelung aplaudate datorită nu numai
propunerilor regizorale, ci şi modului
original în care proza lui Panait Istrati şi
nuvelistica lui Mircea Eliade au devenit act
teatral.
După Livada de vişini, frumosul spectacol
al Teatrului Maghiar din Cluj, în regia lui
Vlad Mugur, festivalul arădean s-a încheiat
cu Azilul de noapte, montare ce a prile
juit publicului întâlnirea cu o mare parte
dintre monştrii sacri ai teatrului româ
: nesc, niciodată, poate, adunaţi laolaltă

într-un unic eseu scenic.
Festivalul de teatru clasic se doreşte, pre
cum se ştie, şi un "târg de spectacole".
Din acest punct de vedere, ediţia din
acest an a avut o mai bună reprezentare
internaţională, la Arad sosind oameni de
teatru din Canada, Germania, Italia,
Iugoslavia şi Ungaria - unii, aflaţi pentru
prima dată în România.
Colocviul teatrologic desfăşurat sub
genericul "Perenitatea şi actualitatea clasi
cilor" şi moderat cu eleganţă intelectuală
de praf univ. dr. Ileana Berlogea, a reunit
oameni de teatru, scriitori, reprezentanţi
ai publicului, într-un dialog totodată pro
fund şi deschis. S-a distins expozeul doct
şi plin de patos al Marinei Constantinescu,
stâmind interes şi intervenţiile, uneori
polemice, ale celorlalţi participanţi.

Lizica Mihuţ

r1 s pare
niţică băşcălie
de teatru, numinare când
du-1
Victor Ioan Frunză",
când "micuţul Napoleon al teatrului românesc",
minimali.zându-i creaţia, amestecându-i specta
colele într-un ghiveci amorf şi reproşându-i pe
dedesubt şi pe deasupra, direct şi indirect, că
nu montează texte româneşti actuale.
Când însă autorul băşcăliei din "Moftul român"
se numeşte Iosif Naghiu, gestul mă mâhneşte
peste măsură, cu atât mai mult cu cât prietenul
Ioşca, pornit să-i tragă de urechi pe toţi regizorii
care nu acordă suficientă atenţie textelor
româneşti contemporane, în privinta lui Victor

P

pe

Ioan Frunză nid măcar nu

are

dreptate. Numai

din piesele mele Frunză a montat patru: Apa,
Examen de bacaJaureat, Cetăţeanul invizi
bil, Transfer de personalitate.
În afară de asta, cred că regizorului Victor Ioan
Frunză i se cuvine tot atât respect cât pretinde
dramatwgul Iosif Naghiu pentru sine. Dacă se
colul al XXI-lea "va fi al dramaturgiei contem
porane" (?!?), cum se iluzionează amicul Ioşca,
atu.nd nu va fi în nid un caz fără regizori sau
cu regizori improvizaţi din chiar autorii
"paginilor îngălbenite de invidia aşteptării" (?).
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noapte furtunoasă 1

fa ra tr up ,
iluzii f ără adevăr'
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dar schelele nu par provizorii, sunt solide,
ca şi cum ar fi un semn al eternităţii. Dar,
după ce a transmis acest mesaj, decorul
contrazice logica unor scene: regizorul
contează pe disponibilitatea noastră de a
accepta jocul, în cadrul unor rame foarte
bine cunoscute. Conflictul etern între
moftangii şi negustori, neînţelegerile între
cei care scriu ziarele şi cei care le citesc,
zadarnicele chinuri ale dragostei într-o
mahala bucureşteană revin pe scenă în
versiunea regizorală a lui Mihai Măniuţiu şi
eşi în caietul-program sunt citaţi
a fidelei sale trupe, dovedindu-şi, iarăşi şi
Eugen Ionescu şi Valentin
iarăşi, prospeţimea, vitalitatea şi disponi
Silvestru, lectura regizorală este bilitatea de a traversa timpul.
riguros conformă comentariilor lui Titu
Măniuţiu nu e plictisit de personajele
Maiorescu cu privire la "Comediile d-lui
despre care am învăţat la şcoală: le
tratează prin ocheanul întors al tuturor
IL Caragiale": "Printre aceste figuri, cu
straniul lor vestmânt de aparenţa unei
comediilor văzute de-a lungul secolului, la
culturi superioare, se agită pornirile teatru sau la cinema, şi le descoperă can
omeneşti, deşertăciunea, iubirea, goana doarea, punctul în care sinceritatea lor e
după câştig şi mai ales exploatarea celor mai copleşitoare decât prostia sau
răutatea. Lupta cea mare a personajelor
mărginiţi, cu ajutorul frazelor declamatorii
neînţelese - unul din semnele caracteris- se duce cu vorbele: Marin Moraru nu le
poate scoate din el şi le
împinge cu mâinile, cu
gâtui, cu celelalte părţi
ale trupului, până când
năvălesc în cascadă,
sufocându-1, reducându1 din nou la o tăcere agi
tată, saturată de gesturi
elocvente. Gheorghe
Dinică şi-a alcătuit un
repertoriu limitat de
expresii, adecvate prin
pentru
'------' generalitate

O NOAPTE FURTUNOASĂ de I.L
Caragiale
Select Management Art şi
Teatrul Odeon • Dată reprezentaţiei: 3 1
octombrie 1 998
Regia: Mihai MAniutîu •
Decorul: arh. Octavian Neculai
Costumele: janine
Distribuţia: Marin
Moraru Qupân Dumitrache), Gheorghe
Dinid (Nae lpingescu), Marcel lureş
(Chiriac), Marius Stanescu (Spiridon), Marian
!Uiea (Rică Venturiano), Oana Pellea (Veta),
Dorina Lazăr (Z[ta).
•

•

•

D

tice ale epocei noastre". Şi pe vremea
aceea clasa mijlocie în formare încerca să-şi
potrivească pasul cu ritmul vremurilor
noi: obsesia politicului, societatea civilă se
interferează
aberant
în
psihicul
târgoveţilor, nedeprinşi cu asemenea
fineţuri. Ceasul de la Stabiliment bate ora
"fatală" la "unsprezece şi douăzeci" şi
această sminteală a mecanismului e
molipsitoare şi pentru ceea ce e viu.
"Stafii fără trup, iluzii fără adevăr", cum
scria altundeva Maiorescu, personajele se
topesc ca nişte păreri în aburii locomo
tivei, care apare surprinzător în final, după
ce fluierăturile ei au însoţit sau au între
rupt acţiunea. E o lume care construieşte,

�
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pe Veta aşa cum o "face" Oana Pellea,
purtătoare de discurs mai degrabă decât
de trăire. Din când în când, ea intră în
realitatea personajului, devine "consoarta
lui Jupân Dumitrache" şi atunci o infinită
vulgaritate cotropeşte scena. Nevasta
negustorului e la fel de tânără sau la fel de
bătrână ca soru-sa Ziţa, altă alcătuire de
izmeneli, de astă dată în registrul
domnişoară de pension. Dorina Lazăr
construieşte cu migală hazul inconştient al
unei îndrăgostite corpolente, încercând
sentimentele suave ca pe o rochie nouă,
cam strâmtă. Marian Râlea, un miop care
asigură legătura dintre lumea gazetelor şi
cea a coteţelor de găini, întregeşte cu
dimensiunea politicului sincer şi tâmp
viaţa r:1etrăită a acestor atât de zgomo
toase şi agitate personaje. Marius
5tănescu se joacă monoton de-a frica.
Actor:ii comunică între ei şi cu sala, ei sunt
de-ai noştri, de atunci şi de acum, parodia
nu e niciodată atât de groasă încât să
maculeze adevărul, iar acesta nu poate fi
atât de urîcios încât să anuleze plăcerea
râsului.
Sunt multe idei bune în montarea lui
Măniuţiu şi multe gaguri reuşite, tot aşa
cum sunt şi unele exagerări: agitaţia rupe
ritmul, cum se întâmplă în celebra scenă a
citirii ziarului sau în gimnastica excesiv
elaborată a scenei în care Veta şi Chiriac
se ceartă şi se împacă. Peste
discrepanţele de stil, esenţială rămâne
plăcerea pe care o naşte acest spectacol,
plăcerea jocului de-a Caragiale, de-a
noaptea care se tot risipeşte în aburii
locomotivei: e în ziua
care vine o
ameninţare rece, metalică, neprevestind
nimic bun.

toate împrejurările, îşi foloseşte energia
pentru a le plasa la momentul potrivit. E
mereu atent la pauze, tot restul trece pe
lângă el. Marcel lureş îşi întrebuinţează
Magdalena Boiangiu
masca tragică, scăldându-se în gelozie şi
patimă
oarbă. r-------,
P ă l ă v ră g e ş t e
sumbru ş i pre
ocupat doar de
perpropria
soană:
e
un
amant înflăcărat
şi lipsit de tan
dreţe. Ceea ce
o
nu
n e m u l ţ u m e şte
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1 vitorul 1

Epic e ntrul

Al

n timp ce mă înfuriam eu pe lipsa
cronică de umor şi pe ursuzenia
"postmodemilor" noştri regizori de
teatru care nu se încumetă, nici unul, să
scoată la aer curat, din strepezitele file ale
manualului de literatură, din intoxicaţia
moralizator-pateticardă, texte româneşti
de teatru istoric, romantic, aşadar, în timp
ce-mi împătuream furia mea teoretică în
paginile
ultimului
"Teatrul
azi"
( 1 -2/ 1 998), Alexandru Darie plănuia deja
să pună în scenă Viforul de Delavrancea.
1 mi pare rău că trebuie să încep cu mine
această cronică. Dar sunt, totuşi, dintre
acei spectatori ai montării de la "Nottara"
care chiar îşi doreau o asemenea întâm
plare. Sunt şi eu puţin mândru, de ce nu ?
Poate că am fost singurul public care a
cerut aşa ceva şi, atunci, primul public
căruia i s-a dedicat spectacolul.
Prin provocarea de a fi suit pe scenă un

text de Delavrancea avem a cerceta
putinţele teatrului de a se implica în dez
baterea foarte actuală despre canonul
cultural românesc. Darie are intuiţia că
poate fi luată în serios, cu umor adică,
partea cea mai agasantă a şcoalei noastre
de literatură, că pot fi smulse din vetust
atit udini retorice şi teatrale pe care ne
am obişnuit a le socoti de un imens ridi
col şi că li se poate descoperi un nou sens

Delavrancea
artistic. El atinge unul din tabuurile nega
tive româneşti; acum, în plină canonadă
canonică şi anticanonică. Preia în numele
lui oficiul de extravaganţă al lumii teatrale
de la noi care îşi imaginează că profesează
dispreţul tuturor fixităţilor şi fixaţiilor, dar
care, de fapt, procedează invers.
La "Nottara" textul lui Delavrancea pal
pită, da, pal pită de viaţă, de poezie şi chiar
de duh shakespearian. Uite că fiara fusese
îngropată de vie şi n-a murit. (Apropo. pe
când vreo "minunăţie" atroce şi absurdă
de V.A. Urechia, George Bengescu-Badija
sau N. Scurtescu ?) Descoperim în
Ştefăniţă-Vodă din Viforul un Hamlet
întors, hăituit de strigoiul copleşitor de
glorios al înaintaşului său de sânge. Ştefan
cel Mare. Te pomeneşti că Ştefăniţă e
chiar un ins progresist şi modem. cu ved
eri noi în politica internaţională, împiedi
cat de bătrânul Hatman Arbore şi de
boierii nostalgici ai domniei lui Ştefan să şi
le împlinească ! Te pomeneşti că nepotul
"sfântului" s-a săturat de înţelepciunea
gravă a boierilor şi de paseismul lor
mohorît şi că s-a decis să îmbrâncească
destinul Moldovei în istorie cu mai multă
energie ! Nu, nicidecum. Delavrancea
vorbeşte despre un voievod nememic,
ros sufleteşte de spaima nimicniciei lui
faţă de memoria lui Ştefan cel Mare. Prin
chipul meschin al lui Ştefăniţă,
Delavrancea îl elogiază încă o dată pe
inegalabilul Ştefan.
Tocmai aici este şi punctul slab al lecturii
lui Darie. 1 n fidelitatea. în excesul de
fidelitate faţă de această demonstraţie a
textului. Contribuie, adică, şi regizorul
nostru la encomionul indirect pe care TI
face Delavrancea lui Ştefan cel Mare, caricaturizându-1 crunt pe Ştefăniţă. E, desigur, miza autentică a textului, dar, din per-

spectiva de azi - miza cea mai slabă. Că
Ştefăniţă e un nătâng, ei şi ? Măcar de-ar
fi un nătâng problematic, dar nici pe
departe: Stelian Nistor, în rolul lui
Ştefăniţă, ne relatează, din prima clipă,
despre un frustrat cinic tembeloid - şi tot
aşa până la capăt. Lighioana îşi chinuie
supuşii (oameni în general cu scaun la
cap. cum sunt Arbore, Carabăţ. nobila sa
soţie Tana, sau foarte viteji, precum
Cătălin). e cam curvar, dar nu asemeni
bunicului său robust, pentru că iubeşte o
fată cu înfăţişare băieţească ... Am înţeles:
spiţa lui Ştefan a degenerat. ne pare rău.
Istoria se prăvăleşte apocaliptic dinspre
glorie şi demnitate înspre derizoriu şi
nebunie.
Dar dacă Ştefăn�ă ar fi manifestat o criză
reală, dacă ar fi îndurat cu adevărat sufo
carea unui destin care vrea să se
clădească pe sine eliberându-se de legen
da lui Ştefan şi de poveţele cuminţi ale
Divanului, probabil că frumoasa atmos
feră de medievalitate a spectacolului lui
Darie s-ar fi rid icat la o însumare mai
expresivă de energii. Nobleţea verbului şi
a replicii (altfel, destul de cotropită de
sonorităţi argotice la zi). eleganţa şi
minuţia costumelor create de Maria Miu,
muzica lui Adrian Enescu, distinsa
prezenţă a Cristinei Toma. a Dan ei
Dogaru şi a lui Mircea Albulescu reclamă
o asemenea încununare. Vezi numai că
operaţiunea regizorului se opreşte la
jumătate, provocarea eşuează în con
fonmism. Totuşi. nu într-atât încât să
rateze virtutea esenţială a spectacolului:
revivificarea textului lui Delavrancea. E
pur si muove.
Sebastian-Vlad Popa

VIFORUL de Barbu Şteflinescu-Delavrancea • TEATRUL "NOTTARA" • Data reprezen
tatiei: 29 octombrie 1 998 • Regia: Alexandru Darie • Scenografia: Maria Miu • Muzica:
Adrian Enescu • Distribuţia: Stelian Nistor (Ştefăniţă-Vodă), Mircea Albulescu (Luca
Arbore), Constantin Cotimanis (Logoruul Cosma Şarpe), Valentin Teodosiu (Vomicul
Carabăţ), Emil Hossu (Paharnicul Săcueanu). Sorin Cociş (Pâncălabul Petrică), Mircea jida
(Pârcălabul Condrea), Daniel Popescu (Pâncălabul Baloş). Bogdan Vod! (Spătarul Hrană),
Cosmin Şo&on (Comisul Toma Căţeleanu), Ion Haiduc (Bivei-Postelnicul Luca Cârje),
Sebastian Diamandi (Toader). Alexandru � (Nichita). Dan Aştilean (Mogârdici),
Oistian Şo&on (Ţugulea Moghilă). Cristina Toma (Doamna Tana), Dana Dogaru (Oana),
Oara Vod! (Contele lrmsky), Andreea Măcelaru (Niculina); în alte roluri: Mihaela Mihai,
Daniela Minoiu. Nora Dind, Magda Frui'IU-Ţal'ld, Angel Popescu, Marius Preda • Voci:
Eugen Drtgoi, Andreea Mk:elaru.
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1 Eceşti oebuni fătamici

p ut i n

1

�

�

fata rn i c i
�

ramaturgia lui Teodor Mazilu e
profund actual�. Aş zice - uşor
paradoxal - etern actual�.
"Proşti" au fost şi vor fi, "nebuni �ţamici"
bat paralela noast� (şi meridianele), "tan
dreţe şi abjecţie" întâlnim, în form� exac
erba�. la tot pasul, cât de "frumos e în
septembrie la Veneţia" putem auzi, cu
cinic� arogan�. de la cine nu te-aştepţi.
Aceast� longeviv� virtute e dat�. mai întâi,
de valoarea filosofic� a proiecţiei sale
satirice,
care
vizează
denatu�rii, degrad�rii umane în esenţa lui
general�. nu individual�; apoi, de marcata
teatralitate, care propune o modalitate
absolut original� de tratare a temei, une
ori �r� subiect, �� conflict, aparent ��
acţiune. Cum s-ar putea rezuma acţiunea
piesei Aceşti nebuni flitamici ? Nu ştiu. Şi

D

şi este, într-adev�r - "cea mai interesant�
şi mai original� creaţie dramatic� a lui
Teodor Mazilu". Iar dramaturgul "moştenitorul
dramatice
vânei
caragialeşti, cu o ten� de asprime iberic�.
goyesc�" (Roxana Ene, Teatrul românesc
contemporan, Ed. Meridiane, 1 975).
Asociere pe care o reţin.
Numai c� Mazilu nu se nevendic� din
nimeni. O filiaţie cu experienţa lui
Caragiale e necunoscu�. totuşi - "el, cu
marele lui spirit artistic, a criticat în primul
rând... progresul, adică formele goale care
se ascundeau în prognes" (Dramaturgia
românească in interviuri, Ed. Minerva,
1 996). Despre progres vorbeşte, iat�. şi
principalul personaj al comediei pe care o
discut�m. Iordache: "Am �cut anumite
coţc�rii, termenul nici m�car nu-mi
aparţine, dar nu m-am îndoit niciodat� de
progresul omenirii (...)
Unde nu e invidie, nu
e nici progr€s". Dar
despne câte altele nu
vorbeşte acest grotesc
fanfaron, umflat de el
însuşi cu o neverosi
mil� arogant�. ca un
domn Ubu auto
hton?... De la celebrul
"dac� e haos, m�car
s� fie ordine", la me
morabilele panseuri
"mint, deci exist",
"scaunul e eternitatea
mea", "o lichea cane
nu-i de-a noast�. e
mai rea ca un om cin
stit" etc., etc. Personaj
gonflabil, feroce, în a
c�rui creionare dra
maturgul a pus mult�
ingeniozitate şi patim�.
sarcasm. În jurul lui,
�� s� ţin� cont de
·

rigori şi grade de compoz�ie, o faun�
aproape ineal�. cu fiinţe din anturajul
apropiat (Dobrişor, un subaltern dubios,
Camelia, o femeie care distruge moralul
b�rbaţilor, şi Silvia, o femeie cane neface
moralul b�rbaţilor) şi din cel al ficţiunii
(Sublimul în caz de forţ� majo�. Licheaua
întârziat�. Adam, B�rbatul cu capu-n
nori). Acţiunea e, de fapt, o acumulare de
tensiune a dezechilibrului comic, cu
proiecţii în fantastic - în Absolut.
Procedeu de ridiculizare simbolic�. în tuşe
aspne, supradimensionate, cu subtilit�ţi de
expresie. Goyesc�. dup� cum s-a obser
vat.
Piesele lui s-au montat şi dup� dou�-trei
decenii, validându-şi acuitatea satiric�.
Dominic Dembinski, care a debutat la
Arad cu un excepţional spectacol Proştii
sub clar de luna. onorat cu un premiu,
monteaz� acum piesa cea mai grea,
poate, prin abstracţiunea compoziţiei ei:
Aceşti nebuni �ţarnici. Cu un timbru mai
reţinut, parc� nedecis, cane-i face pe pro
tagonişti... mai puţin făţarnici ! Nu ştiu
cum, dar pe scena mic� din subsolul
teatrului, în piscina neterminat� înc�
(putea s� fie orice, de altfel), tensiunea
comic� se aplatizeaz�. Într-o expresie
aparent cone�. cu aluzii la actualitatea
"tranziţiei" (se vorbeşte de reform�. se
folosesc copios celularele, umbrela "Bere
Ciuc" stă într-un colţ pân� la pauz�) şi cu
o ambiant� deconcertant�. Dar, cam atât.
Şi hazul e, din p�cate, anemie. llinca Goia
propune o not� de teatralitate mai pro
nunţată în Camelia, Constantin Cotimanis
o joac� chiar, cu un aer complice, Valeriu
Preda şi Marian Ciripan compun figuri
extravagante. Dar Emil Hossu (Dobrişor,
Licheaua
întârziat�)
şi
Catrinel
Dumitrescu (Silvia) joac� neutru, iar
Viorel Com�nici (Iordache) pare
nedefinit.
Constantin Paraschivescu

ACEŞTI NEBUNI FĂŢARNIO de Teodor Mazilu • TEATRUL "NOTTARA" Data nepnezen
taţiei: 3 noiembrie 1 998
Regia: Dominic Dembinski
Scenografia: Sicl Rusescu •
Comentariul muzical: George Marcu • M işcanea scenica: Uflalla 1orgu1escu • Distribuţia: VIOI"ee
Comanici (Iordache), Emil Hossu (Dobrişor, Licheaua intârzi�). Catrinel Dumitrescu (Silvia),
llinca Goia (Camelia), Constantin CotimanisiMirtea Jica (Sublimul in caz de forţă majo�).
Valeriu Preda (Adam), Marian Oripan (Bărbatul cu capu-n nori).
•

•
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Re l aţ i �epotrivite'
p e un câmp d e luptă

ltădată bătăliile se dădeau pentru
sexul femeii, care devenea prada
celui mai puternic şi mai viteaz.
Uneori, sexul respectiv era folosit şi ca
armă de luptă, biblica Judit arătându-ne
prima modul de utilizare. Inovaţia
războiului bosniac este de a des�şura
lupta nu pentru, nici cu, ci prin sexul
femeii. Vio/ul nu mai este o răbufnire
necontrolată, ci prelungirea · necesară a
bătăliei, aşa cum războiul este conti
nuarea politicii prin alte mijloace.
Sentimentul de onoare î1 obligă pe
bărbatul bosniac la repudierea femeii
adu/tere fără voie, împreună cu eventuala
ei progenitură. Rezultatul este declan
şarea unui proces de purificare etnică
spontană prin destructurarea comunităţii
familiale şi respingerea noilor născuţi.
Acest comportament arată apartenenţa
balcanismului la tipul de cultură mediter
anean, care refuză femeii orice
autonomie, violentarea ei fiind o jignire
de moarte nu atât la adresa propriei sale
personalităţi, cât la aceea a partenerului
posesor. Femeia-obiect este lipsită de
responsabilitate, ca urmare ea nu este
considerată vinovată, chiar dacă adulteru/
nu este rezultatul unui viol, ci se
des�oară în condiţii, ca să zicem aşa,
confortabile. Onoarea se spală numai cu
sângele masculului agresor; astfel
Menelaos se răzbună pe Paris, nu pe
Elena, iar jupân Dumitrache are ce are cu
amploaiatul, nu cu Veta. E drept că
Othe/lo o ucide pe Desdemona, dar nu
pentru că este culpabilă, ci pentru că este
pângărită. Maurul execută, de fapt, un ri
tual de purificare, având ca scop
redempţiunea. Un balcanic, în locul lui,
după ce I-ar fi înjunghiat conştiincios pe
Casio, ar fi trimis-o pur şi simplu pe
Desdemona lui Brabantio, păstrând,
bineînţeles, zestrea.

A

Consideraţiile de mai sus
DESPRE SEXUL FEMEII CA UN CÂMP DE LUPTĂ 1N
arată că piesa lui Matei
RĂZBOIUL DIN BOSNIA de Matei VIŞniec. Traducerea din
Vişniec rămâne incom
limba franceză şi adaptarea: RJzvan Ionescu
TEATRUL
pletă atâta vreme cât din
FOARTE
MIC
• Data reprezentaţie1: 23 octombrie 1 998
procesul dramatic lipseşte
Regia: RJzvan Ionescu • Scenografia: Carmencita Brojboiu
adevărata parte vătămată,
llustraţ1a muzicală: RJzvan Ionescu ş1 Vasile Manta • Distribuţia:
adică soţul victimei violului.
Rodica Negrea (Dorra), Monica Mi� (Kate); voci: Coca
Asistăm doar la confrunBloos, Sorin Medeleni, Radu Amzulescu, RJzvan Ionescu.
tarea dintre două femei, o
americancă filantroapă dintr-o organizaţie debutează în regie cu gestul sigur al
"�ră frontiere" (Monica Mihăescu) şi o cunoscătorului. El compensează prin
bosniacă traumatizată de viol, de pe urma spectacol graba cu care autorul, temâncăruia a şi rămas însărcinată (Rodica du-se de perimarea subiectului, şi-a conNegrea). Sigur, se poate admite că vieti- struit piesa. Momentele de conflict sunt
ma era o femeie singură, dar astfel com bine reliefate, iar episoadele multimedia
plexitatea conflictului se reduce. Piesa sunt integrate cu abilitate printre semnele
mizează pe contrastul dintre americanca teatrale, �ră clivaje supărătoare. Poate
binevoitoare
şi
empatică,
bună cea mai reuşită dimensiune a spectacolu
lui este transgresarea cadrului politic
cunoscătoare a limbajului psihanalitic, şi
femeia-victimă, revoltată împotriva înspre atemporalitate. Rodica Negrea are
condiţiei sale. Prima încearcă să predea un tragism de o complexitate care
elementele unei gândiri pozitive, politico/- depăşeşte circumstanţele invocate de
ly correct, a doua piesă şi, împreună cu Monica Mihăescu,
aduce dezbaterea realizează un cuplu care aminteşte pe cel
din Persona lui Bergman. Ele aduc în
p� terenul crizei,
făcându-şi noua scenă, la mare altitudine, înfruntarea din
prietenă să desco tre tăcere şi discurs.
pere, sub podişul
aparent sigur al
Adrian Mihalache
civilizaţiei, abisul.
Ionescu
Răzvan
•

•

•

espre sexu em e11
ca u n c�m p de l u pţă
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Joc de puzzle

1 Trei

CU MADOX de Matei VIŞI'Iiec • TEATRU L
MUNIOPAL din FOCŞANI • Data reprezentaţiei: 5
octombrie 1 998 Regia şi scenografia: M ihai Lungeanu
Distribuţia: Alexandru Jitea (Bruno), Ion Grosu (Grubi),
Dragoş Bucur (Sezar), Paula Grosu (Clara). Adrian Damian
(Miciurin).

TREI NOPJl

•

şa cum a fost scrisă - dar mai
ales aşa cum a căpătat chip pe
scena teatrului din Focşani piesa lui Matei Vişniec pare a fi un soi de
Aşteptându-1 pe Godot cu susul în jos.
Căci, dacă Godot este de-a pururi aştep
tat (cu sau fără certitudinea că s-ar putea,
într-un sfârşit, să apară), Madox
stăpâneşte bine legile ubicuităţii, nefiindu-i
prea greu să se afle în mai multe locuri
deodată şi cu toţi aceia care ar avea
nevoie de prezenţa sa. Ca şi în textul
beckettian, "eroii" sunt oameni aflaţi la
marginea vieţii, la capătul lumii - acolo
unde nu există nici împlinire, nici imagi
naţie. Sosirea lui Madox în urbe le-ar
putea aduce o brumă de speranţă, dacă

A

nopţi cu

egoismuf unor Grubi, Bruno,
Sezar n-ar fi atât de mare, iar
refuzul lor de a se bucura de
existenţa ciudatului călător
sau de a-i accepta plecarea
n-ar fi atât de evident;
hotărîrea de a-1 ucide nu ne miră, ne tul
bură. Crima lor disperată nu-i izbăveşte,
însă, nici de singurătate, nici de ei înşişi.
Sunt prinşi cu toţii într-un imens năvod în
care nu pier, ci se dedublează, regăsindu
se - la fel de trişti, la fel de înspăimântaţi
de necunoscut - de o parte şi de atta a
unei realităţi de neatins.
Spectacolul focşănean pare a se fi născut
într-o împrejurare privilegiată: întâlnirea
regizorului
M i hai
Lungeanu,
bun
cunoscător al dramaturgiei lui Matei
Vişniec, cu actori mai puţin uzaţi de ruti
na scenei, care I-au însoţit încrezători într
un demers deloc uşor, explorând împre
ună, cu tenacitate, tocmai acea zonă în
care teatralitatea izvorăşte cel mai adesea
•

E'lado�

din descoperirea dimensiunii psihologice
a personajelor şi a situaţiilor dramatice.
Interpretarea lor interiorizată şi sobră,
marcată uneori de sclipiri jucăuş-ironice,
se distinge printr-o subtilă complemen
taritate ce conferă reprezentaţiei o stare
de graţie. În acest context, semne, altfel,
abia perceptibile - felul în care Bruno
oferă clienţilor săi băutură (mereu altul),
felul în care îşi face apariţia Clara (acu
mulând cu fiece intrare în scenă tot mai
multă nelinişte în vederea unei plecări
aşteptate), candoarea lui Grubi (care însă
nu-l împiedică să participe la crimă), surâ
sul lui Sezar (ciudat şi pervers), gesturile
aristocratice ale unui Miciurin gunoier capătă relevanţă deosebită.
Aparent simplu, Trei nopţi cu Madox
ascunde, de fapt, cu iscusinţa unui joc de
puzzle, tristeţea limitelor noastre.

Marinela Ţepuş

•

1e
Ileana Berlogea: o noapte furtunoasă de I.L.
Caragiale, regia: Mihai Măniuţiu, coproducţie
SMART/featrul Odeon.
l\1rgareta Bărbuţl: O noapte furtunoasă de I .L.
Caragiale, regia: Mihai Măniuţiu, coproducţie
SMART/featrul Odeon

Magdalena Boiangiu: Scrlpcarul pe acoperL,
de Jeny Bock, Joseph Stein şi Sheldon Hamick,
regia: Hany Eliad, Teatrul Evreiesc de Stat
Irina Coroiu: Despt"e sexul reoteii ca un câol.p
de luptă in. ră2boiul din Bosnia de Matei VJşniec,
regia: Răzvan Ionescu, Teatrul Mic
Cristina Dumi.trescu : Tacimuri de pui de Spir6

Gyorgy, regia: Gelu Colceag, Teatrul "Bulandra"
Alire Geo:gescu : Şcoa1a kmeilor de Moliere,
regia: Alexandru Dabija, Teatrul Mic
F1orica Ichirn: Cetarea Soarelui de Tommaso
Campanella, regia: Mihai Măniuţiu, Teatrul Act
Doru .Mareş: Cetatea Soarelui de Tommaso
Can1panella, regia: Mihai Măniuţiu, Teatrul Act

�
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Adrian Mihalache: O noapte furtunoasă de I.L.
Caragiale, regia: Mihai Măniuţiu, coproducţie
SMART/featrul Odeon
O:xlstantin Paraschivescu: Conu' Leo.nida. de
l.L. Caragiale, regia: Claudiu Goga, Teatrul "Sică
Alexandrescu" din Braşov
Icn Paihon: O noapte furtunoasă de I.L.
Caragiale, regia Mihai Măniuţiu, coproducţie
SMART/featrul Odeon
Victor Parhon: O noapte furtun.oasă de I.L.
Caragiale, regia: Mihai Măniuţiu, coproducţie
SMART/featrul Odeon
Lud.mila Patlanjoglu: O noapte furtun.oasă de
I.L. Caragiale, regia Mihai Măniuţiu, coproducţie
SMART/featrul Odeon
Natalia Stancu: Vitbrul. de Batbu Ştefănescu
Delavrancea, regia: Alexandru Darle, Teatrul
..

''Nottara''
:Marinela Ţepuş: Şcoa1a temeilor de Moliere,
regia: Alexandm Dabija, Teatrul Mic
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a Baia Mare industriile poluante au
fost oprite şi, pe deasupra, Gavril
Pinte a realizat un spectacol eco
logic. Un spectacol curat, pur, într-un
decor de o albeaţii îngereascii şi costume
frumoase şi pastelate (Roxana Ionescu).
O echipii foarte numeroasii de actori a
fost adusii la o cond�ie artisticii impeca
bllii, cu o sincronizare excelentii în
scenele de ansamblu, cu efect vizual mai
mult decât pliicut. Mişcarea în scenii a
fost punctul cel mai tare al reprezentaţiei,
fiecare gest a avut precizie şi o semnifi
caţie darii. Lipsa de stridenţii şi gratuitate
a tuturor momentelor a miirturisit o pre
meditare foarte atentii, o elaborare a
fieciirui detaliu şi chiar o muncii pedagogi
cii a regizorului.
El s-a preocupat de o prezentare

L

1 Comedia erorilor 1

COMEDIA ERORILOR de William Shakespeare. Traducerea: Ion Frunzetti şi Dan Duţescu
• TEATRUL DRAMATIC din BAIA MARE • Data reprezentaţiei: 20 septembrie 1 998 •
Regia: Gavril Pinte Scenografia: Roxana Ionescu • Muzica: Constantin Aeancu şi Cristian
Tamovetchi • Distribuţia: Barbu Radeiiu (Solinus, Baltazar), Paul Antoniu/Gavril Pinte
(Ofrţerul), Gh. Lazarovici (Aegeon), Oaudiu Pintican (Ant1pholus), Paul Talaşman (Dromio).
Petricl Ghimblşan (Angelo, Negustor 1 , Doctor Pinch), Ioan Costin (Negustor 2), Nicoleta
Bol<:! (Adriana), Uliana HJrşan (Luciana), Corina Cemea (Luce). Adriana Covaci
(Curtezana), Oaudiu Pop (Bucătiireasa), VICtoria Blankemberg (Stareţa) ş.a.
•

aproape coregraficii a primei comedii
shakespeariene, operând cu delicateţe şi
miisurii, fcirii a forţa imposibilul, fcirii mari
ambiţii hermeneutice sau "vizionare" care
sii falsifice conţinutul textului sau sii
încerce epatarea spectatorului cu trucuri
ieftine. Un academism în interpretarea
piesei şi o mizanscenă hieratică, supusii
bunului-gust, au caracterizat realizarea lui
Gavril Pinte prin care el s-a ridicat, în pofi-

da diferenţei de mijloace tehnice şi forţe
actoriceşti, deasupra recentelor montiiri
(Cehov şi Gogol) pe care le-a avut la
"Nottara".
Gavril Pinte a fcicut din Comedia erorilor
o feerie, un basm atemporal cu haz blând,
netrivializat de aluzii "contemporane",
glume deocheate sau poante îngroşate.
Ca mijloace: dinamica perfectii a corpului
actoricesc şi a decorului super-minimal.
Totul, în alb şi câteva culori calde cu
nuanţe îndulcite de o luminii meridionalii.
Soarele din sud e cel mai mare mincinos
(zicea piirintele lui Tartarin), el creează
iluzia şi "eroarea" comicii.
În distribuţie ar trebui, cum spun
antrenorii de fotbal când câştigii, "să nu
remarcăm pe nimeni, ci echipa". Totuşi,
Claudiu Pintican (Antipholus, rol dublu) şi
Paul Talaşman (Dromio, rol dublu) au
fost excelenţi şi trebuie amintiţi aparte.
Dar senzaţia a constituit-o inventarea şi
construirea de ciitre regizor a personaju
lui Buciitiireasa, despre care, în piesii,
doar vorbeşte Dromio. În rolul uriaşei
buciitiirese care conduce casa (un fel de
Mammy din Pe aripile vântului), care-I
hiirţuieşte erotic pe bietul valet, Claudiu
Pop, actor amator de un haz nebun, ia
aplauze la fiecare apariţie, deşi nu
rosteşte mai mult de zece vorbe în douii
ore. Nicoleta Bolcii (Ad riana) şi Liliana
Hiirşan (Luciana) reuşesc deseori să nu
fie doar decorative.
Spectacolul de la Baia Mare este, în abso
lut, o reuşită notabilă. Dar, cu măsura cu
care trebuie să cântiirească un spectator
lucid, unul care ştie ce înseamnii să mon
tezi un Shakespeare într-un oraş şi un
tE;atru relativ mici, este de-a dreptul
extraordinar.
H oria Gârbea
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Şcoala temeiloc

personaJ�

1n unul singur

a sfârşitul anului 1 662, când apărea
Şcoala femeilor, Moliere era de
puţină vreme căsătorit cu Anman
de Bejart, tânăra actriţă (cu douăzeci de
ani mai tânără decât el, cvadrigenar la
acea vreme) care avea să-i pricinuiască,
prin frivolitatea ei nechibzuită, atâtea
amărăciuni. Este, desigur, facil şi nu întot
deauna productiv să faci paralele între
viaţa scriitorilor şi opera lor, dar rezulta
tele pot fi, uneori, interesante; este, cred,
şi aici cazul, de n-ar fi decât pentru a ob
serva că pasajele cele mai rezistente ale a
cestei comedii uşoare şi subţiri sunt toc
mai acelea care descriu suferinţele din
dragoste şi din gelozie ale lui Arnolphe îţi vine să spui, aproape automat, "bătrâ
nul Arnolphe", deşi omul trebuie să fi a
vut cel mult 50 de ani, fiind, aşadar, un
bărbat în puterea vârstei - şi ingenuitatea

Şi toate se regăsesc cumva, înscrise în fili
gran, în spectacolul lui Alexandru Dabija.
E un spectacol în acelaşi timp vesel şi trist,
amuzant şi grav, şugubăţ şi melancolic.
Experimentul nereuşit al lui Arnolphe - a
cela de a-şi "creşte" o viitoare consoartă
dintr-o copilă ţinută cu grijă în desăvârşită
ignoranţă cu privire la cele lumeşti - este
înf<\ţişat cu ironie acută, dar şi cu o subte
rană compasiune, care relativizează orice
eventuală "concluzie" şi, parcă, anmoni
zează contrariile. Spectacolului i se potri-

(autentică ? falsă ?) cu care juna Agnes se
pregăteşte să-i pună coarne. Chiar şi
impregnate de un misoginism cu efect
comic scontat. prin excesele-i gongorice,
tiradele bărbatului exasperat de prefăcă
toria şi cochetăria femeiască au accente
de o sinceritate care demonstrează că
toate chinurile sufleteşti puse în seama lui
Arnolphe fuseseră trăite, nu închipuite. Să
fie oare expunerea lor în scris o fonmă
inedită de terapie, o tentativă de exorci
zare a "diavolului" sau doar dovada că ta
lentul se poate hrăni şi dintr-un rău care
devorează deopotrivă sufletul şi trupul ?
Toate ipotezele sunt la fel de ispititoare.

veşte foarte bine, ca simbol, violoncelul,
folosit, de altfel, pe scenă, insistent, în chip
de metaforă a trupului feminin şi, în parte,
a celui masculin: liniile nete şi totodată
blând rotunjite ale instrumentului, timbru!
lui, care poate fi când batjocoritor, când
dulce, exprimă întocmai caracteristicile de
atmosferă ale montării. La această atmos
feră contribuie semnificativ muzica lui
Dumitru Dabija (atât în componenta ei
originală, cât şi în aceea de ilustraţie muzi
cală) şi, bineînţeles, scenografia cuplului
Irina Solomon-Dragoş Buhagiar, din ce în
ce mai inspiraţi , s-ar zice, de la un specta
col la altul. Acum decorul este alcătuit
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ŞCOALA FEMBLOR de Moli�. Traducerea: George F. Gesticone TEATRUL MIC
Data reprezentaţiei: 1 noiembrie 1 998 Regia: Alexandru Dabija Scenografia: Irina
Solomon, Dragoş Buhagiar • Muzica: Dumitru Dabija • Distribuţia: Sorin Medeleni
(Prologul, Enrique), Petre Nicolae (Arnolphe), Mitic! Popescu (Chrysalde). Oistian
Iacob (Horace), Ion Lupu (Notarul). Vltalie Bantaş (Aiain), Radu Amzulescu (Oronte).
Coca Bloos (Georgette), Irina Movill. Simona Mihlescu. Uliana Pan1, Mihaela R!descu,
Ruxandra Enescu, Oana Ioachim (Agnes).
•

•
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aproape exclusiv din cortine succesive de
tul transparent a cărui textură produce, în
funcţie de lumină, irizări, umbre etc.,
jocuri optice de un efect vizual extraordi
nar. Între aceste eterice dar atât de
trainice pânze de păianjen bietul Arnol
phe se zbate precum între cele şase ipos
tazieri, subtil diferite ca temperament şi
atitudine, ale necredincioasei Agnes, idee
regizorală de notabilă eficienţă expresivă;
cum sunt, de altminteri, multe în acest
spectacol de o frumuseţe pură şi, parcă,
muzicală. (De aceea, găselniţele - puţine,
din fericire - brutal "distanţatoare", de
genul refrenului "Nicuşor are o tobă", mi
s-au părut rău plasate şi, la limită,
dăunătoare.)
Actorii joacă - în ciuda tristeţii care apasă
încă asupra teatrului, lovit de dispariţia re
gretaţilor Dinu Manolache şi Leopoldina
Bălănuţă - cu aplomb şi dăruire, izbutind,
chiar şi în roluri mici, apariţii puternic con
tu rate; este cazul Cocăi Bloos, al lui Mitică
Popescu, Vitalie Bantaş şi Ion Lupu. Rolul
îndrăgostitului ghinionist-norocos Horace
îi prilejuieşte (din nou) lui Cristian Iacob
etalarea calităţilor sale cele mai utilizate
regizoral: mobilitatea fizică, abilitatea a
crobatică, hazul "sănătos"; personal, cred
că acest actor ar putea să dea mai mult şi
că regizorii greşesc "neexploatându-1", la
rândul lor, mai mult. Este, am impresia,
un tratament care i s-ar cuveni şi lui Petre
Nicolae; de astă dată, el demonstrează că
ştie să frazeze inteligent, nuanţând atât
textul cât şi subtextul, şi că poate avea şi
umor, şi dramatism. Din sextetul omogen
al interpretelor rolului Agnes se distinge şi pentru că îi revine mai mult text - Irina
Movilă, dar cele cinci colege ale ei merită
deopotrivă elogii pentru felul cum au ştiut
să se "arate" individual f<\ră a dezechilibra
complicatul lor personaj plural. Un echili
bru care-i este propriu întregului specta
col, definindu-1.
Alice Georgescu

•

Amintiri
·A

ş• 1nno1r1
•

egizorul Mircea Comişteanu şi-a
făcut un obicei din a reveni
asupra unor texte fundamentale
din dramaturgia româneasc� sau univer
sal�. montate de-a lungul carierei sale.
Bun�oa�. nu numai c� a realizat "inte
grala Caragiale", performanţă unic� şi
onorant�. dar a înregistrat şi victoria de a
i surprinde pe spectatori prin modalit�ţile
sensibil diferite de edificare scenic� a
pieselor marelui clasic, atunci când a ofer
it o a doua sau o a treia versiune.
M�rturisesc că aş fi dorit ca felul în care
Mircea Comişteanu a proiectat revenirea
la Unchiul Vanea, text care in 1 989 i-a
prilejuit, la Teatrul Naţional din Craiova,
unul dintre cele mai faste momente din
carie�. s� m� surprind�. Urm�rind spec
tacolul înfăptuit pe scena Teatrului
Naţional din Cluj, spectacol profund inda
torat versiunii princeps, am fost invadat
de amintiri. E vorba mai întâi despre
amintirea sentimental�. tulbu�toare a
unui spectacol inv�luitor, envoOtant, cum
spun francezii, fermecător prin clar
.
obscurul ambianţei in care s�l�luieşte o
lume t�ind fă� s� ştie de ce, irosindu-se
in vorbe, lamentaţii, plângându-şi ratarea,
plictisul, dragostea neimp�rt�it�. Dar e
vorba şi despre amintirea lucid�. retro
spectiv analitic�. a unei explo�ri ample,
serioase in straturile cele mai adânci şi
rafinate ale textului cehovian, transpus
scenic cu o remarcabil� intuiţie cultural�.
generatoare a unei mont�ri atent
caligrafiate, ordonate, cu relaţii excelent
precizate, cu o intruziune de tip
stanislavskian in drama indivizilor şi cate
goriilor umane reprezentate. Or, tocmai

R

UNCHIUL VANEA de AP. Cehov
TEATRUL NAŢlONAL din O.UJ • Data
reprezentaţiei: 22 octombrie 1 998 Regia:
Mircea Comişt:eanu Decorul şi costumele:
Stefania Cenean
Distribuţia: Gh. M.
Nuţescu (Serebreakov). Geanina Olinescu
(Elena Andreevna), Irina Wintze (Sofia
Alexandrovna), Melania Ursu (Maria
Vas11ievna Voiniţkaia), Dorel VIŞall (lvan
Petrovici Voiniţki), Cornel Rlileanu (Astrov),
Ion Marian (Teleghin), Ugia Moga (Dădaca
Marina).
•

•

•

•

•

aceast� amintire lucid� nu-i este tocmai
favorabil� regizorului Mircea Comişteanu.
Pentru c�. deşi Unchiul Vanea in versiune
clujean� este, inevitabil, un spectacol bun,
el ii produce cronicarului un imposibil de
st�pânit sentiment de frustrare ce-şi afl�
sursa in dorinţa nesatisfăcut� de a fi asis
tat la o innoire a concepţiei. Pân� la urm�.
recenzentul însuşi se vede in imposibili
tatea, oarecum jenant�. de a formula
judec�ţi noi asupra felului in care direc
torul de scen� a urm�rit relaţia esenţial�
dintre text şi subtext. Iar a retranscrie
laudele la adresa felului in care s-au coa
gulat scenic imaginile lumii crepusculare
evocate
de
Cehov,
la
adresa
excepţionalei inspiraţii de a folosi drept
coloan� sono� fragmente din Simfonia 1
de Gustav Mahler, din acordurile c�reia
pare a se naşte însuşi spectacolul, la
adresa acribiei filologice cu care a fost
citit� partitura ori in leg�tu� cu
admirabilele decoruri şi costume create
de Ştefania Cenean, imprumutate ca
atare de la Teatrul Naţional din Craiova,
nu e un exerciţiu intelectual din cale-afa�
de ofertant. Dup� cum nici inventarierea
unor detalii care aveau o relevanţ� aparte
in versiunea princeps şi care acum, nu ştiu
de ce, lipsesc, nu mi se pare tocmai ten
tant�.
Centrul de interes al mont�rii se cuvine
c�utat în felul in care Mircea Comişteanu
a lucrat cu actorii. Pe .acest teritoriu pot fi
determinate meritele regizorului şi innoi
rile
spectacolului.
C�ci
Mircea
Comişteanu şi-a dovedit inc� o dat�
calit�ţile de alc�tuitor de distribuţii, capac
itatea de a dirija interpreţii, abilitatea de
a-i scoate in faţ� ori de a-i extrage pe unii
din şabloanele pe care şi le-au făurit. Şi
spun asta in ciuda faptului c� izbânda nu
e total�. Marele gol al spectacolului il con
stituie modul deficitar in care tân�ra
Geanina C�linescu a rezolvat rolul Elena
Andreevna. Deşi are ceea ce îndeobşte
se cheam� "prezenţ� scenică" şi, lucru
mai rar in cazul celor aflaţi la inceputul
profesiei, ştie s� poarte costumul care
evident o avantajeaz�. Geanina C�linescu
�mâne o simpl� prezenţ� decorativ�. E

ceva fals in rostirea şi conduita ei scenic�.
o falsitate care ar fi putut fi, eventual,
speculat�. dar care, cel puţin in seara pre
mierei oficiale, a sărit in ochi. Doar in con
fruntarea-imp�care cu Sania actriţa s-a
apropiat cu adev�rat de rolul încredinţat.
Am apreciat in schimb felul în care Irina
Wintze a conturat sensibilitatea ultragiat�
şi uneori isterizat� a Saniei, stilul cara
gialian in care Gheorghe M. Nuţescu 1-a
gândit pe Serebreakov, tendinţele
preţios-autoritare pe care Melania Ursu
le-a imprimat Mariei Vasilievna. O bun�
impresie au l�sat Ion Marian in Teleghin şi
Ligia Moga, interpreta d�dacei. Dorel
Vişan, in rolul titular, şi-a impus propriul
s�u Vanea. Actorul a sesizat caracterul
(melo)dramatic al personajului, i-a infuzat
comicul (ridicolul ?) care iese la suprafaţ�
în clipa când omul inăsprit de munc� se
indr�gosteşte in chip adolescentin,
pasional de Elena Andreevna şi descope
�. sub impulsul geloziei, impostura profe
sorului Serebreakov. Din felul in care
Dorel Vişan a conceput rolul, spectatorul
inţelege c� Vanea nu e ceea ce in manu
ale se numeşte "personaj pozitiv", c� lvan
Petrovici nu a fost un erou creionat cu
simpatie de Cehov, ins�. lucru ciudat,
acelaşi spectator încearc� un sentiment
de compasiune pentru drama personaju
lui.
Tn 1 973, regizorul Alexa Visarion înfăptuia
pe scena Teatrului Naţional din Cluj un
meritoriu spectacol cu Unchiul Vanea.
Cercetând cronicile vremii, am aflat c�
personajul focalizant al mont�rii a fost
Astrov, graţie interpre�rii lui Gheorghe
M. Nuţescu. E. desigur, doar o coincidenţ� c� acum Camel �ileanu, actor de
o factu� special�. atinge, tot in rolul
Astrov, starea de graţie a interpretului
creator. Intensitatea maxim� se inregis
treaz� in scena Astrov-Sonia, unde
Camel �ileanu susţine o veritabil� lecţie
de actorie. Aplauzele inteţite de la finalul
reprezentaţiei au dovedit c� publicul clu
jean i-a apreciat performanţa.
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Peer Gynt
a..mr;.: riill.l şi ireal.

��i&miifil�itice, are
Lovaş 1-a

onsiderat de G. Călinescu un
dramaturg genial, care poate fi
comparat cu
Shakespeare,
Henrik Ibsen a dominat dramaturgia se
colului al XIX-lea, fiind însă până şi astăzi
receptat cu o anumită dificultate,
deoarece opera sa se întemeiază pe un

scene: plutirea pe apă a lui Solveig, fur
tuna pe mare, visul protagonistului.
moartea mamei, scena finală, în care Peer
Gynt retrăieşte sentimentul pur al ado
lescenţei printr-o simbolică reîntâlnire cu
Solveig, cea care "i-a tl1cut din viaţă un
cântec de iubire".

C

PEER GYNT de Henrik Ibsen TEATRUL DE STAT din AAJi.D Regia: Ştefan lordlnescu
Decorul: Doru Pkurar
Costumele: Velica Panduru
Muzica Udik6 Fogarissy
Distribuţia: Zoltan Lovaş (Peer tânăr). Dan Antoci (Peer bătrân) . Dorina Darie (Aase).
Mariana D�ill (Solveig), Adriana Ghiniţl (lngrid, Femeia în verde), Oaudia Stoica (Anitra,
O fată la nuntă. O priculice, O nebună), Olin Stanciu (Unchiaşul din Dovra, Tatăl.
Begriffenfeld); in alte roluri: Ioan Peter, Constantin Rorea. Doru Nica. Alexandru Bairactaru.
•

•

•

•

•

paradox ce contrazice tradiţia şi tipologi
i le convenţionale, arătându-se "enigmati
că şi m itică", "spectaculoasă şi
zguduitoare".
Regizorul Ştefan lordănescu se află la a
treia montare a piesei (prima a constituit
examenul său de licenţă, iar a doua, un
binecunoscut spectacol al Teatrului Mic
din Bucureşti). ceea ce înseamnă că tex
tul lui Ibsen reprezintă pentru el un reper
intelectual şi teatral, o preocupare
devenită, poate, obsesie artistică. Deşi
considerată de autor "mai puţin făcută a
fi înţeleasă în alte părţi decât în ţările
scandinave", deoarece îşi are originea in
eposul popular. in tradiţia basmului, in
legendele culese şi tipărite de folcloristul
norvegian Abjomsen, Peer Gynt devine,
în lectura scenică a lui Ştefan lordănescu,
o compoziţie solidă, în care fabulosul se
întâlneşte cu lirismul subtil, iar reflecţia
profundă se învecinează cu o spontanei
tate vibrantă şi. mai ales, cu o plasticitate
rafinată - antologică, aş zice, în unele

•

Decorul gândit de Doru Păcurar este de
o remarcabilă simplitate, dar de o
excepţională plasticitate: lemnul brut.
aspru, în tonuri cenuşii, sugerează peisajul
auster al fiordurilor, severitatea cadrului
natural scandinav. Linia decorului este
susţinută stilistic de costumele semnate
de Velica Panduru.
Spectacolul este, credem, prea lung;
poate şi · dintr-o rigoare excesivă, regi
zorul nu a operat tăieturi in stufosul
material dramatic; de pildă, scena din
deşert putea lipsi, nu numai î� beneficiul
duratei spectacolului, ci şi pentru că nu
este întru totul rezolvată artistic. Cum, de
altfel, ne-a apărut şi scena nunţii, insufi
cient nuanţată şi integrată montării.
Altminteri. regizorul are şi meritul de a fi
conferit muzicii şi luminii statutul de per
sonaje, structurându-le o individualitate
distinctă. Muzica semnată de lldik6
Fogarăssy are o stranie vibraţie interioară.
Personajele fiind numeroase, aproape
fiecare interpret joacă mai multe roluri,

Bal mascat

delirezi", îi spune în secolul 20 inventa
torul maşinii timpului lui lvan Vasilievici,
administratorul care poate deveni şi lvan
cel Groaznic, ţarul din secolul 1 6 - acelaşi
personaj de
IVAN CEL GROAZNIC de Mihail Bulgakov. Traducerea: Maria Dinescu
bal mascat;
TEATRUL ODEON Data reprezentaţiei: 1 1 octombrie 1 998 Regia, ilus
ordonarea şi
traţia muzicală şi coregrafia: Beatrice Bleonţ
Decorul: Constantin
anmonizarea
Gubotariu Costumele: Mirela Anca Distribuţia: Virgil O� (lvan cel
delirului
GroaznidBunşa-Koreţki) , Rodica Mandache (Zinaida Mihailovna), Mugu
este scopul
Arwnescu (Miloslavski jo�). Virginia Rogin (Uiiana Andreevna), Geo
spectacolu
Costiniu (lakin), Nirulae Urs (Timofeev), Aorin Dobrovici (Şpak), Constantin
lui realizat
Cojocaru (Diacul), Radu Panamarenco
(Patriarhul), Marian Lepadatu
de Beatrice
(Trimisul suedez), Bvira Deatcu (Ţarina), Ioan Blltinaş (Miliţia) ş.a
Bleonţ cu

D

•

•

•

•

Lizica Mihuţ

lvan cel Groaznic

iferenţa dintre un ţar rus, fie el şi
groaznic, şi un administrator
sovietic de bloc este doar de
vocabular. "Tu când vorbeşti. parcă

•

Peer, eternul naufragiat in oceanul
cunoaşterii şi al patimilor omeneşti.
Partitura lui Zoltan Lovaş este dificilă,
complexă şi contradictorie, presupunând
parodie şi implicare. comedie butl1 şi
dramă; interpretul, admirabil in unele
scene, ingroaşă alteori, pierzând din tensi
unea interioară. Înflăcăratului Pee_r tânăr i
se opune vârstnicul Peer, credibil în inter
pretarea lui Dan Antoci, mai puţin în
scenele declamate superficial. Dorina
Darie face unul dintre cele mai bune
roluri din spectacol - Aase, mamă. iubită
şi fecioară, partitură întruchipată cu tul
burător dramatism. Mariana Dănilă are
datele personajului "alb la suflet" care
este Solveig. Suavă, eterică, actriţa
evoluează cu candoare. dar rostirea îi
este lipsită de inflexiuni, de nuanţe, aşa
încât va trebui să-şi lucreze mult vocea
spre a fi în stare să comunice în chip au
tentic. Adriana Ghiniţă se distinge prin
credinţă şi sensibilitate în ambele ipostaze
(lngrid şi Femeia în verde). ia� Claudia
Stoica se reţine mai ales în rolul Anitra.
Pe Călin Stanciu nu l-am văzut de mult
intr-un rol memorabil pe scena arădeană.
Cu o voce frumoasă, expresivă, actorul
evoluează cu totul remarcabil în toate
cele trei apariţii. Să reţinem şi jocul firesc,
de o sensibilitate adâncă al lui Ioan Peter,
schiţele inteligent-parodice ale lui
Constantin Florea, comicul savuros al lui
Doru Nica, şi. nu in ultimul rând, expre
sivitatea lui Alexandru Bairactaru, care
ştie să confere relief artistic rolurilor sale
de mică intindere (şapte !).

•

.__
_
_
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piesa lui Mihail Bulgakov, intitulată acum
lvan cel Groaznic. Este un delir vital şi
molipsitor, absorbind individualitatea şi
motivaţiile intime ale personajelor intr-un
vârtej autonom, cu o dinamică proprie.
Temele fundamentale din marele roman
al lui Bulgakov Maestrul şi Margareta creatorul, puterea. timpul, destinul - exis
tă în această piesă ca într-un desen care
pregăteşte capodopera. Regizoarea lu
crează însă cu materialul dat, insuflându-i
o viaţă proprie. Decorul lui Constantin
Ciubotariu este o secţiune dintr-o
locuinţă moscovită, dar în acelaşi timp

locul unde istoria medievală se întâlneşte
cu Moscova anilor '20, cu imaginea iadu
lui şi cu naivitatea victoriilor tehnologice
pnn care omul îşi închipuie că rivalizează
cu demiurgul. Beculeţele colorate clipesc,
fumul se revarsă în scenă, personajele îşi
schimbă costumele (expresiv imaginate
de Mirela Anca), pungaşii fură, demnitarii
se lasă mituiţi, cei care au puterea şi-o
exercită abuziv. Viaţa la curtea lui lvan cel
Groaznic şi existenţa sovietică seamănă
pnn dominanta fricii şi se diversifică prin
exprimarea slugărniciei. Slugărnicie care
maculează totul. cântecul, dansul, iubirea.
Caracterul eclectic al muzicii, varietatea
dansurilor nu fac decât să alcătuiască
ambianta în care traseul dus-întors între
orice prezent şi orice trecut este posibil şi
confortabil. Toate intervenţiile muzical
dansante de care se foloseşte Beatrice
Bleonţ pentru a da strălucire şi atractivita
te spectacolului există în textul publicat al
piesei. Dar regizoarea, împreună cu unii
interpreti. cedează adeseori fluxului ener
getic intrinsec unor asemenea "specta
cole în spectacol"; melancolia este
înăbuşită de zgomotul petrecerii. Evident
marcată de experienţa expresionistă,
Beatrice Bleonţ desenează cu talent şi
imaginaţie genul proxim, neglijând parcă
diferenţa specifică.
Soţia infidelă, victimă a infidelităţii, savan
tul distrat, persecutat de oamenii lipsiţi de
imaginaţie, hoţul simpatic şi păgubitul

antipatic, trecutul glorios - toate clişeele
literaturii populare, scăldate de ironia
autorului sofisticat, sunt traduse în specta
col printr-o panoramă care exclude iden
tificarea, dar nu şi simpatia.
"Sunt fericită" - strigă Zina (Rodica Man
dache), după ce a părăsit şi a fost părăsită,
neştiind ce înseamnă fericirea. Muzica
încearcă să-i acopere cuvintele şi fericirea
se îndepărtează de zbaterile ei, în acorduri
triumfale. Virgil Ogăşanu, administratorul
transformat în ţar şi viceversa, joacă şi se
joacă, asigurându-şi participarea spectato
rilor simultan cu complicitatea partener
ilor. Pivot al distribuţiei, el exprimă, prob
abil. cel mai complet şi mai precis desenul
regizoral. Mugur Arvunescu se agită mult,
parazitând inteligibilitatea propriului rol.
Virginia Rogin explică şi acolo unde totul
se înţelege de la sine. Se integrează în for
'mula spectacolului prin expresivitate
comprimată şi precisă Niculae Urs, Florin
Dobrovici, Constantin Cojocaru, Radu
Panamarenco.
Se cântă şi se dansează mult pe scenă, în
aparenţele veseliei vorbele se pierd, dar
rămâne tristeţea: maşina timpului, imagi
nată de scriitorul rus care nu a devenit
niciodată sovietic, schimbă epoca fără să
poată face aerul mai respirabil. Boala nu e
în timp, ci în oameni, fie ei administratori
de bloc sau tirani. Beatrice Bleonţ
stăpâneşte bine acceleraţia spectacolului,
deşi sunt unele momente când o frână

Seductia

1 Le

parcă ar fi binevenită. Oricum, solidar cu
autorul, regizoarea ne arată, râzând amar,
trecutul în care orice Vasilievici putea să
fie în orice moment Cel Groaznic.
Spectacolul are toate caracteristicile unui
bal mascat - inocenţa, ludicul - dar, când
balul se termină, se poate observa că
măştile au rămas lipite de faţă.
Magdalena Boiangiu

petit piaf

1

� Micului Print
�

perând, pe de o parte, prin
reducţie în raport cu şirul
întâmplărilor şi eroilor acestui
text celebru, de o inconfundabilă poezie,
1ar, pe de alta, introducând şi un personaj
feminin, ca "pereche" a povestitorului
autor, dar încercând să restituie filoanele
lirica-filosofice ale "basmului", regizorul
construieşte un fel de montaj cine
matografic. mizând pe consistenţa
metaforică a cuvântului şi pe simplitatea
mijloacelor de expresie actoricească.
Chiar dacă unele episoade sunt ezitante
în ce priveşte construcţia, puterea lor
autonomă de a emoţiona, iar sarcina
interpreţilor se transformă ici-colo în
povară, spectacolul trece rampa şi oferă
privitorului momente de incitantă medi
taţie asupra întrebărilor şi revelaţiilor
copilăriei, sub care se ascunde nevoia de
cunoaştere, de comprehensiune şi iubire

O

a celor mari.
LE PETIT PIAF. adaptare după "MiaJI print" de Antoine de Saint-Exupey
Mai întâi Cristi TEATRUL "ANTON PANN" din RÂMNICU-VÂLCEA Data reprezen
an Alexandres taţiei: 8 octombrie 1 998 Adaptarea regia. scenografia şi muzica: Dan Micu
cu (povestito
Tn distribuţie: Daniela Zamfirescu. Cristian Alexandrescu . Iulia Antonie
rul) şi micuţa Alexandrescu, Oaudia Cacoveanu, Radu Constantin .
Daniela Zamfirescu ("Le petit piaf'), primul dezvăluin- semnificaţii dincolo de replici, poate şi
du-ne maturitatea sa artistică. cea de a pentru a survola carenţele textului. aici el
doua biruind în bună parte obstacolele încearcă să recupereze farmecul replicilor
unei partituri dificile şi lipsa de experienţă celebre ale personajelor cărţii, apropiind
scenică (cu toate că numără peste 50 de ritualul teatrului de firescul vieţii şi dându-le
apariţii în programele televiziunii), apoi actorilor o libertate de mişcare prielnică
Radu Constantin (interpret cu remarca şi pentru ei, şi pentru şansa spectacolului
bile disponibilităţi de compoziţie, afirmate de a convinge. Se simte în montare atât
în mai multe roluri), Claudia Cacoveanu şi încercarea de a "evada" din metropolă,
Iulia Antonie Alexandrescu sunt protago cu cortegiul ei de evenimente şi dispute
niştii acestei poveşti tulburătoare despre stresante, cât şi strădania - îndeobşte
proprie sculpturii - de a elimina tot ceea
viaţă, iubire şi moarte.
După ce, în unele spectacole ale sale din ce, ca semnificant, riscă să se depărteze
ultima vreme, Dan Micu a fost preocupat de miezul şi claritatea semnificaţiei. Şi,
cu obstinaţie să construiască imagini şi chiar dacă această r�uşită nu poate emite
•

•

•

•
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pretenţia de a-i defini personalitatea, aşa
cum au �cut-o marile sale spectacole, în
frunte cu Fraţii Karamazov, curajosul
demers împlinit cu tânăra trupă vâlceană
reprezintă, aşa cum el însuşi gândeşte, o
"gură de oxigen" pentru a îndrăzni să
pornească la drum către marele proiect
cu Faust.
Ion Parhon

Scripcarul pe acoperiş

1

Al

Victoria
lui

D a vi d

n teatru, poate mai mult decât în
celelalte arte ale spectacolului, e
foarte greu să te ridici la înălţimea
unui precedent celebru. Cu atât mai abitir
în cazul unui musical, gen care pretinde
ample des�urări nu doar de talent şi fan
tezie, ci şi de resurse materiale, şi cu atât
mai abitir când precedentul în chestiune a

:
�
�

'

fost creat pe Broadway şi a devenit
faimos în lumea întreagă printr-un film de
succes, produs, evident, la Hollywood. Ca
să poţi lupta cu asemenea adversar atunci
când ai de �cut faţă aproape zilnic unor
guerilleros care se cheamă fonduri insufi
ciente, public nu tocmai suficient şi
ansamblu puţin antrenat pentru specta-

SCRJPCARUL PE ACOPERIŞ, musical de jeny Bock. Joseph Stein şi Sheklon Hamick.
Traducerea în limba română: Antoaneta Ralian. Traducerea în 1diş: Leo Schadach
TEATRUL EVREIESC DE STAT Data reprezentaţiei: 1 9 octombrie 1 998 Regia: Hany
Biad Scenografia: �in Arbore Coregrafia: Ioan Tugearu Conducerea muziCală:
Andrei Madescu, lzu Gott Distribuţia: Dan Tufaru (Tevie). Leonie Waldman Biad (Golda),
Cristina Dogaru (Tzeitl), Gabriela Codrea (Hudl), Genny Brenda (Hava), Bianca Dumitru
(Shprintze), Catrin BAdina/Raluca Iancu (Beilke). Eugenia Balaure (Yente). Lucia Maier
(Bunica Tze1tl). Iulia Gavril (Frime Sure), Ion Grossu (Motl), Mihai Rllzuş/Sorin Tefan
(Percik), Andrei · Aradits/Mirc:ea Drfmbareanu (Fedka), Rudy Rosenfeld (Leizer Wolf),
Nicolae QlugArita (Mordha). Boris Petroff (Rabinul), Cornel Ouperc:escu (Poliţistul).
George Lungoci (Mendl). George Robu (Avram), Aorin Petrini (Ha1m), Nicolae Macovei
(Cerşetorul), Nuşa Stoleru Pongratz (Scheindl). Nicolae Predid (Yosl, Violon1stul), Aurelian
Burtea (Sasha), Catrin BAdinll (Esther). lrinel Martin (Saul) ş.a.: dansează: Stelian
Gâmboţeanu, Teodor Grigore; la vioară: Dragoş Mihail, Marin �in.
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colul muzical autentic, înţelept este să nu
foloseşti armele lui; nici să nu încerci. Şi
este, de asemenea, înţelept să recurgi la
mijloace cât mai simple, mai nesofisticate,
dar a căror eficienţă a fost verificată în
timp, dovedind că nu dă niciodată greş.
O astfel de înţelepciune a arătat Harry
Eliad montând la TES arhi-ştiuta şi totuşi
mereu proaspăta poveste a lui Tevie
lăptarul, în varianta americanilor Jerry
Bock, joseph Stein şi Sheldon Hamick
Scripcarul pe acoperiş -, ajunsă, datorită
Broadway-ului şi Hollywood-ului, mai
cunoscută publicului contemporan decât
sursa literară: proza lui Şalom Alehem.
Anume, regizorul nu a urmărit să uluiască
asistenta prin somptuozitatea decorului şi
a costumelor - ceea ce, precum ziceam
mai sus, oricum nu ar fi izbutit -, ci a
exploatat intens filoanele inepuizabile de
umor, tristeţe şi duioşie din adâncurile
fierbinţi ale scrierilor lui Şalom Alehem.
Trebuie spus însă că nu a neglijat nici
ingredientele absolut indispensabile unui
musical care se respectă, adică muzica
"pe viu" şi dansul. Cu ajutorul lui Ioan
Tugearu şi al dirijorilor Andrei Mădescu şi
lzu Gott, toţi membrii ansamblului se
vădesc apţi nu numai de a se "descurca"
în secvenţele cântate şi dansate, ci şi de a
produce mici surprize prin performanţele
lor absolut meritorii în domeniu. Mai
importantă însă decât acestea rămâne,
tot timpul, senzaţia de sinceritate şi
căldură pe care o degajă istorisirea
bucuriilor (puţine şi mici) şi a necazurilor
(multe şi mari) trăite de lăptarul cel cu
cinci fete şi "dezbătute" de el în conver
saţiile-i hazliu-mişcătoare cu Dumnezeu.
E o senzaţie ce învăluie, amestecată cu
sfâşietoare amărăciune, şi portretul colec
tiv al locuitorilor din Anatevka, siliţi, în
cele din urmă, să-şi părăsească sărăcăcio-

sul cămin şi să pornească în bejenie... Unii
spre America, precum Şalom Alehem
însuşi, alţii spre Siberia, unde nu peste
multă vreme îi vor îngh�i lagărele comu
niste (suntem la începutul secolului nos
tru), alţii spre meleaguri unde îi vor nimi
ci mai târziu lagărele fasciste...
E un spectacol totodată amuzant şi
emoţionant. în care Harry Eliad se

în�ţişează ca un excelent regizor de
musica/, izbutind să demonstreze că şi
actorii îndrumaţi de el pot avea calităţile
ce se cer unor interpreti de musica/. Şi nu
este vorba numai despre deja afirmaţii
Dan Tufaru (în rolul de vârf al carierei
sale actoriceşti, rol "acoperit" cu dăruire
şi cu un dramatism discret, concentrat) şi
Leonie Waldman Eliad, ori Eugenia

:
:
:
:

Balaure şi Rudy Rosenfeld, Lucia Maier şi
Boris Petroff, ci şi despre mulţimea tineri
lor actori. achiziţii, după cum se vede, va
loroase şi cu un viitor cert.
S-ar părea că atunci când nu-ţi propui cu
tot dinadinsul să te arăţi mare şi tare,
reuşeşti mai lesne să obţii victoria. În
fond, am impresia, nici David nu a �cut
Alice Georgescu
altceva.
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tiu că nu-i frumos, dar, citind
piesa lui Spir6 Gyorgy, m-a încer
cat o invidie curată, chiar dacă
lip� de implicare personală. De ce
autorii din alte ţări ex-comuniste pot scrie
aşa, iar autorii români, nu? "Aşa"
înseamnă liber, direct, pe înţelesul oricui
şi totuşi cu metaforă, cu "trimitere" şi cu
deschidere largă spre universal; şi mai
înseamnă viu, proaspăt şi totuşi cu o con
strucţie atent calculată, chiar dacă insesi
zabilă la prima vedere. Tacâm uri de pui e
o piesă despre micile necazuri cotidiene
şi marile drame existenţiale ale unor
banali locuitori ai unei şi mai banale curţi
comune din Budapesta; sunt necazuri şi
drame care se întretaie şi se
1ntercondiţionează aparent inofensiv,
pentru a duce, în final. la o tragedie
sângeroasă: asasinarea unei bătrâne de
către doi adolescenţi. Cum s-a ajuns aici ?
E greu de spus. 1 ncepând cu uciderea
pisoiului bătrânei de către aceiaşi ado
lescenţi, trecând prin devotamentul dis
perat şi inutil al unuia dintre ei, Piciul, pen
tru un tată abrutizat. dar şi prin iubirea
amară a acestui tată pentru o nevastă
care se prostituează �ră fereală, adăugân
du-se şi tensiunile colaterale create de
singurătatea egoistă a Femeii, vecina cu
purtări cam deocheate, şi de ratarea tristă
a Profesorului, vecinul intelectual şi beţiv...
şi tot aşa. E aici o lume clocotind de vitali
tate şi totodată dospind în propria-i mize
rie putrefactă, o lume ce aminteşte de
"Maidanul cu dragoste" al lui G.M.
Zamfirescu, dar şi de nuvelele lui Stefan
Zweig - lumea de la un (alt) punct de
răscruce al Europei, răscrucea dintre
Balcani şi Mittel-continentul de unde
începe civilizaţia. Poate că romanul sau fil
mul ar fi fost mijloace mai potrivite pen-
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Tacâmuci de pui

"

tru animarea artistică a acestei diorame : Colceag şi-a asigurat concursul scenogra
conţinând un fragment de civilizaţie : fului Mihai Mădescu, al cărui decor trans
umană din epoca socialismului pe cale de formă scena de la Grădina Icoanei într-o
dispariţie (textul a
TACÂMURJ DE PUl de Spir6 Gyl:>rgy. Traducerea: Ana Scarlat
scris
fost
în
TEATRUL "BULANDRA" Data reprezentaţ1e1: 1 6 octombrie 1 998
1 987), dar Spir6
Regia: Gelu Colceag • Decorul: Mihai Madescu
Costumele: Nina
Gyorgy izbuteşte
Brumuşil!
Distribuţia: Lumin� Gheorghiu (Bătrâna), Petre Lupu
să compună o
(Profesorul), Tora Vasilescu (Feme1a). Doru Ana (Tatăl), Mirela Gorea
veritabilă tragedie
(Mama), Vlad Zamfirescu (Piciul), Silviu Geam�u (Amicul), Ionel Mihailes
modemă în to
cu (Plutonierul), Gheorghe lfrim (Sergentul), Daniela Nane (Funcţionara),
nurile unui teatru
Alina Berzunţeanu (Puştoa1ca), Antoaneta Zaharia (Fetişcana).
realist. naturalist
chiar, căruia nu-i e străină, cum spuneam,
incintă discret sordidă şi totuşi aureolată
•

•

•

•

•

o dimensiune simbolică viguroasă. Nu
este însă mai puţin adevărat că, dacă tex
tul izbeşte, la lectură, prin autenticitate,
pe scenă el capătă un sunet inexplicabil
de "�cut", care îi coboară, totodată şi
miza. 1 n orice caz, aşa a apărut el în spec
tacolul de la "Bulandra".
Un spectacol pentru care regizorul Gelu :

de o poezie difuză (efect obţinut şi prin
luminile foarte bine "lucrate"), şi colabo
rarea, când mai entuziastă, când mai
retractilă, a unor actori diferiţi ca expe
rienţă profesională. Aflată, şi prin
amploarea şi ponderea rolului, în fruntea
lor, Luminiţa Gheorghiu încearcă să
suplinească, prin "compoziţie", anii care o
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despart de vârsta eroinei; efortul e stima
bil, ca şi rezultatul lui, dar nu mai mult.
Această talentată actriţă îşi aşteaptă încă,
în teatru, partitura ideală. Un alt personaj
cheie, Piciul, i-a revenit lui Vlad
Zamfirescu, tânăr actor care a dovedit
deja că nu este doar o "promisiune"; de
astă dată el nu arată, parcă, siguranţa
obişnuită, mai ales în dialogurile cu
Amicul (precis portretizat de Silviu
Geamănu), răscumpărându-se însă, prin
intensitate dramatică, în duetele cu Tatăl.
Interpretat de Doru Ana, acesta din urmă
are masivitatea brutală - nu numai exte
rioară - care se cerea, dar, din nefericire,
replicile sale rămân, mai mult de jumătate,
absolut neinteligibile. (De altfel, cusurul în

chestiune paşte, în proporţii variabile,
toată echipa.) Minuţios pregătită şi
susţinută, scurta apariţie a Mirelei Gorea
(Mama) reuşeşte să devină semnificativă.
Un personaj puternic caracterizat i se
datorează Torei Vasilescu, actriţa rele
vând nuanţat atât ambiguitatea "socială"
cât şi profilul "moral" fără echivoc al
Femeii. Pornind, mai puţin inspirat. în
tonul comediei groteşti, Petre Lupu îşi
conduce apoi foarte adecvat eroul
(Profesorul) în zona dramei (melo, une
ori) umaniste. O siluetă de plan secund
(Plutonierul) capătă, mulţumită lui Ionel
Mihăilescu, o neaşteptată consistenţă
comică. Debutanţii Alina Berzunţeanu,
Antoaneta Zaharia şi Gheorghe lfrim fă-

Patru, Dotamne1 . t
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găduiesc să arate, în viitor, mai mult din
ceea ce pot. Mai puţin supravegheată,
contribuţia Danielei Nane nu este, nici ea,
lipsită de importanţă.
Am trecut în revistă, fie şi lapidar, toate
evoluţiile interpretative pentru că pe ele
se sprijină, în primul rând, spectacolul.
Regizorul le-a condus şi armonizat cu
ştiinţa sa, deseori verificată, de a pune în
valoare a0orii. O atenţie mai susţinută
faţă de mizanscena propriu-zisă, care
pare câteodată a scăpa de sub control,
tărăgănându-se aritmie pentru ca să se
adune şi să dobândească pregnanţă abia
către final, n-ar fi stricat, fără îndoială,
nimănui. Inclusiv privitorului.
Alice Georgescu
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ni m iceşte destine; b. Când îşi l nţelege
puterea nejustificată, manipulatorul o pică
4lllo.
_.
anume pe fată ca să n-o lase pradă "sis
temului";
c. Fata se abandonează
QJM SE NUMEAU CEl PATRU BEATLES ? de Stephen Poliakoff. Traducerea : Aorian Pittiş
seducţiei
până
vede ce e în spatele
TEATRUL DRAMAllC din BAIA MARE Data reprezentaţiei: 27 septembrie 1 998
microfonului
şi
atunci
pierde deliberat; d.
Regia: Marius Olteanu Scenografia: Mihai �u Distribuţia: Lucian Prodan (Lennart), Petre
Disk-jockey-ul
coboară
în uman, iar el, de
Ghimblşan (Rex), Corina Cemea (Nicola Davis); în alte roluri: Nicoleta Bolcl. Gheorghe
fapt
perdant,
şi
perdanta
Nicola vor trăi
L.azarovici.
fericiţi etc. Dintre acestea, plus altele
pţiunea pentru un asemenea gratuite. Vinovat principal: regizorul. posibile, regizorul încearcă puţin din
text este justificată de simpli Capul lui Marius Olteanu vrem! fiecare. Merge mai ales pe pista "b". Dar
tatea lui, de o problematică Spectacolul a fost lipsit de structură pen Lucian Prodan joacă mereu pe "a" şi une
destul de atractivă şi, la urma urmei, de tru că, încercând pe rând câteva inter ori pe "d", iar Corina Cernea ne face să
posibilitatea realizării, cu mijloace puţine, pretări ale textului, ca pe nişte haine, credem că se va adopta soluţia "c". Până
a unui spectacol care să "ţină" la publicul directorul de scenă le-a aruncat tot pe la urmă, nefericire, nu se leagă nimic.
Incoerenţă.
tânăr şi în care el, publicul, să asculte şi rând, părându-i-se, poate, că nu-i vin bine.
Dar, aşa, a rămas repede cum e mai rău, O miză mititică este şi "actualizarea" cân
ceva muzică.
Din păcate, montarea de la Baia Mare nu adică dezbrăcat.
tecelor cu care Lennart îşi seduce publi
a avut nici o idee clară, textul a fost Cum poate vă amintiţi, un disk-jockey se cul. Dincolo de aceste intenţii şi porniri
fărâmiţat de momente muzicale lungi şi îndrăgosteşte microfonic-telefonic de o duse doar până la jumătate, lucrul regi
fără nici un "apropo", pe fondul cărora ascultătoare fidelă, cam săracă, inclusiv cu zorului cu textul şi actorii precum şi al
personajele se dedau la acţiuni parazitare, duhul, dar visătoare. O premiază cu de la actorilor înşişi este ne-gli-jent. Dacă vinonemotivate. Pe deasupra, actorii nu au el putere pe la concursurile la care ea ' vaţii trebuie sancţionaţi pentru ceva, acest
adoptat un ton just şi au fost indolenţi în participă frenetic. Idilă de la distanţă dar,
lucru este "neglijenta în serviciu". Un sintratarea rolurilor. Cu un plus pentru în final, nu biata Nicola va câştiga "con- gur lucru aproape perfect: picioarele
Corina Cernea şi şapte minusuri pentru cursul secolului". Temă subţirică. Totuşi.
Nicoletei Bolcă, prezentate însă prea des
Lucian Prodan, care nu se auzea nici când se puteau lucra cel puţin patru variante: a. şi fără raport direct cu acţiunea dramatică.
Horia Gârbea
vorbea la microfon şi avea gesturi absolut Radio-manipulatorul demonie, seducător
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Rutina adulterului

1 Hotel !

HOTEL de Ray Cooney. Traducerea: Patrie Petre Marin. Variantă scenică de Horaţiu Malăele
TEATRUL "OVIDIU" din CONSTANTA Data reprezentaţiei: 3 octombrie 1 998 Regia: Horaţiu
M:Ulele
Decorul: Sicl Rusescu
Costumele: Cannencita Brojboiu
Distribuţia: Dan
ConduracheNasile Cojocaru (Richard Willey), Uel Gherghilescu (Chelnerul), Radu Niculescu
(George Pigden), Daniela Diaconescu-Ursache (Pamela Willey), Liviu Manolache (Administratorul),
lulian Enache (Ronnie Bridge), Ana Maria Tramundana Oane Bridge), Mirela Klein (Sora Foster), Oara
Ghiwelechian (Camerista), Cosmin Mihale (Un cadavru) , Alexandru Mereutl (Doamna Pigden).
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amera de hotel nu are
nimic d intr-un "cui
buşor de nebunii", iar
ministrul şi secretara se
pregătesc pentru adulterul
planificat ca pentru o sarcină
de serviciu. Scuzele telefonice
adresate soţiei au şi ele
intonaţiile inconfundabile ale
rutinei. Un cadavru bine plasat,
în cele din urmă nu cine ştie ce

c

mort, tulbu� orarul, declanşând ceea ce
ar trebui să fie iureşul comic al adevărului,
înlăturând o minciună mina�. cu posioile
urmări majore. Apar mereu personaje
noi, care încurcă tot mai tare �ele, din
prostie, din rapacitate, din gelozie, din
gust pentru agitaţia gratuită.
Cu instinctul său comic infailibil, Horaţiu
Mălăele găseşte tonul acestui spectacol,
între ceea ce e posibil şi ceea ce ne face
să râdem pentru că din componentele
realităţii se construieşte, în trei dimensiu
ni, imposibilul. Când actorii se încumetă
să facă echilibristică pe această sârmă
subţire, rezultatul este notabil, aşa cum se
întâmplă cu Radu Niculescu, care în
aparenţa subaltemului insipid ascunde un
instinct erotic hămesit. Întârziatul "băieţel
al mamei" este un bărbat focos, cu
in�iative neaşteptate şi de neamânat. 1 n
rolul chelnerului factotum, care înţelege
situaţia şi rezolvă pe bani toate prob
lemele concrete, Lică Gherghilescu intra-

duce hazos experienţa balcanică în textul
britanic. 1 ntâmpinat cu aplauze la intrarea
în scenă şi cu urale la sfârşitul spectacolu
lui, Dan Condurache şi-a consolidat astfel
statutul de vedetă în piesele lui Ray
Cooney (la Teatrul Mic joacă în piesa
Bigamul a aceluiaşi autor). ceea ce nu e
puţin, dar nici mare lucru. Cosmin Mihale
este foarte expresiv sub formă de
cadavru inert, lipsit de rigor mortis şi starea
lui determină desfăşurarea întâmplărilor
de pe scenă; păcat că învie şi agitaţia lui
devine un factor de dezordine.
Femeile din distribuţie îşi asumă, mai mult
sau mai puţin graţios, rolul utilitar acordat
de autor şi necombătut de regizor. 1 n
seara premierei era evident că specta
colul a fost definitivat în grabă: evoluţia
ritmică haotică, momentul când situaţiile
alunecă pe panta absurdului se dilua într-o
îmbulzeală zgomotoasă în care hazul îşi
pierde vizibilitatea.
Petrecerea de după spectacol a adunat

artişti mulţumiţi
de ce au făcut şi
oaspeţi fericiţi că
stau în preajma
artiştilor mulţu
m�i. Nu e plăcut
să strici plăcerea
unor: oameni, aşa
că m-am gândit
că, aşa cum e,
s p e cta c o l u l
reprezintă un soi
de evadare be
nignă şi nici nu a
ambiţionat mai
mult. Doar croni
carul ambiţionea
ză să explice plă
cerea, dar mai
ales să înţeleagă
de ce în toiul încurcăturilor se uita mereu
la ceas.
Magdalena Boiangiu

Cât despre

Al

New Yo r k...

n asociere cu directorul-regizor al
unei companii de teatru newyorkeze,
cu un dramaturg irlandez şi cu un
compozitor american, Teatrul "Nottara"
iese pe piaţă cu un spectacol intrând în
competiţie cu sitcomurile şi serialele sud
americane cu care sunt atât de generoase
toate canalele de televiziune din
România.
Îndemânarea cu care sunt combinate
clişeele realismului minor cu locurile
comune ale psihanalizei poate da rezul
tate odihnitoare: spectatorul nu are a se
aştepta la surprize. "Curajoasă, dură,
tand�. pătimaşă, nostimă. Într-un cuvânt
irlandeză" - scrie despre piesă în caietul
(caieţelul) program al spectacolului. E
adevărat, dar toate aceste calităţi nu sunt
copleşitoare şi autorul riu posedă talentul
de a le exprima simultan, adică dramatic.
Când e dură nu e nostimă, când e cura
joasă nu e tand� şi tot aşa. Dacă mono
tonia devine prea evidentă, este convo
cată o fantomă binevoitoare, care explică
derivele comportamentale ale unor fiinţe
prea previzibile pentru a fi considerate
oameni, prea puţin expresive pentru a fi
denumite personaje.
Paralele cu adevărul vieţii, asemenea
alcătuiri trebuie luate ca atare: orice
exces de interpretare dă senzaţia unui
pas în gol. E o cerinţă înţeleasă de

1 Nanny

NANNY de James MacGuire. Traducerea: Tania Filip • TEATRUL "NOTTARA" • Data reprezen
taţtei: 2 octombrie 1 998 • Regia: Tom Feniter • Scenografia: Sid Rusescu • MuziCa: Michael Valenti
• Distribuţia: Ruxandra Sireteanu (Nanny). Came11a Zorlescu (Dodie Harkness), Ion Siminie Uock
Harkness), Oistian Şofron (Gabe Harkness), Oaudiu Romii! (Paul Harkness), Andreea Macelaru
Uennifer), Ada Navrot (Aiison), Petrid Popa (Preotul), Mihaela Mihai (Hoţul, Fotograful).

Ruxandra Sireteanu, Camelia Zorlescu,
Ion Siminie - toţi supunându-se cu un
oarecare umor dulcegăriilor unei melc
drame abuzând de declaraţii sentimen
tale, în absenţa complexităţii senti
mentelor reale. Ada Navrot compune cu
exces de zgomot şi mişcare o caricatu�
complet neadecvată curgerii molcome a

întâmplărilor.
S-ar putea ca acest spectacol să aducă
public la teatru. Dar în nici un caz nu va
forma public de teatru, aici, la Bucureşti.
Cât despre New York, nu ne pronunţăm.
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Magdalena Boiangiu
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acă n-ar fi fost Comeliu Murgu, : la pupitru pe însuşi directorul instituţiei premiera
Operei
noastre : d1rijorul Răzvan Cemat -, în pofida chiar
Naţionale cu Cavalleria rusticana a faptului că reg1a şi scenografia poartă
şi Pagfiacci (aşa scrise pe afiş, întrucât cele semnătura unui "monstru sacru" precum
două lucrări veriste de referinţă ale genu
Franca Zeffirelli, iar decorurile şi cos
lui liric se cântă în original: în limba itali tumele au fost dăruite de către celebra
ană) ar fi fost una destul de oarecare, în Royal Opera House ''Covent Garden"
ciuda nivelului onorabil al celorlalţi
din Londra, unde montarea respectivă s-a
cântăreţi, cu toată strălucirea (nelipsită realizat însă în anul de graţie . 1 949.
din spectacolele teatrului bucureştean) a Înainte de a continua elogiul tenorului
corului pregătit de către Stelian Olariu şi Comeliu Murgu, trebuie să deschid o
(destul de rară, încă) a orchestrei avându-1 mare paranteză.
..
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Orice act interpretativ, fie el şi genial, este
marcat de timpin cu totul alt chip decât
actul de creaţie: pe acesta din urmă tre
cerea vremii TI patinează doar; pe cel din
tâi îl... oxidează, pur şi simplu 1 În gen\,Jf
liric, . eu personal nu cunosc decât o
excepţie de la această regulă: vechiul
Oedip al regretatylui jean Rînzescu, la
care cu condamnabilă uşurinţ Opera
Naţională a renunţat acum câţ1va a("li.
Acea montare era însă o capodoperă, iar
capodoperele - fie ele şi reg1zorale - nu
au vâ�...
Montare lui Z ffirelli, în . schimb, nu est
nici pe departe o capodoperă, chiar dacă
acum jumătate de veac trebuie să fi părut
destul de novatoare publicului londonez,
datorită unei cursivităţi de tip cine
matografic a mişcării scenice. De atunci,
însă, până şi bucureştenii au mai văzut
asemenea spectacole de operă şi - o
dată risipită încântarea de moment, pro
dusă de acţiunile din planurile secundare
- nu pot să nu observe că în planul prin
cipal nu se petrece nimic în plus (sau
măcar altfel) decât în cele mai
convenţionale montări de azi, de ieri sau
de alaltăieri: de îndată ce au de cântat
ceva mai substanţial, soliştii o fac tot cu
faţa la public şi cu ochii ţintă la dirijor, iar
corul înţepeneşte brusc în aceeaşi artifi
cială (chiar dacă ... artistică) "poză de fami
lie". (Ciudat cum, în aceste condiţii, tot
mai apar decalaje între voci şi orchestră ... )
Altminteri, trebuie să recunosc faptul că
lipsesc din discursul scenic gafele (de
gândire logică sau de expresie psihologi
că) ce minează alte montări de operă. Se
prea poate ca ele să fi şi existat iniţial, dar
la Londra se întâmplă altfel decât la
Bucureşti: atunci când criticii semnalează

o asemenea eroare. ea este imediat Gata ! Am incheiat. in fine, paranteza corectată, iar nu IAsată � se repete de-a aşa eli revin la Corneliu Murgu.
lungul stagiunii, al anilor ori chiar al
Cred eli am mai scris undeva - sau, daca
deceniilor, pânll la dispariţia de pe afiş a nu, cu siguranţă am spus-o tuturor celor
spectacolului Tn cauza. ..
cu care am vorbit despre el: Corneliu
Cu privire la scenografia semnată - cum
Murgu este un artist căruia Dumnezeu ispuneam - tot de Zeffirelli, am doar doua a hărăzit nu numai un glas cu adevarat
nedumeriri.
"mare" (penetrant şi strălucitor, puternic
Prima ţine de discrepanţa evidentă de stil şi rezistent in forţă pe suprafeţe incredibil
ŞI de valoare dintre decorurile celor două
de întinse, mobil şi "egal" in toate reg1opere - acelea din Paiaţe fiind absolut jal strele) şi o prezenţă scenică pregnantă
(comunicând publicului stări emoţionale
nice, cu totul nedemne de scena lon
doneză chiar şi în urma cu cinci decenii, care in alte cazuri cu greu pot trece
când nici pe scena bucureşteană nu se rampa), ci şi un dar pe care puţini
mai plantau copaci "traforaţi" atât de urit! cântăreţi de operă TI au: capacitatea de a
A doua ţine de discrepanţa dintre cos se face crezut in rol. Indiferent dacă TI
tumele-unicat ale tuturor personajelor orbeşte gelozia lui Otello (din spectacolul
(de la eroi şi până la ultimii figuranţi) şi de referinţă montat de către regizorul
"uniforma" unui mic grup de femei care Cristian M ihăilescu la Opera din
par a fi - cum se zice - "din alta pie�" Constanta) sau a lui Canio (din Paiate).
(eventual din... Evgheni On�in !). De ori dacă TI consumă iubirea vinovată a lui
vină e insa, probabil, lipsa mea de infor Turiddu (di n Cavaleria rusticanl),
mare in ceea ce priveşte portul tradiţional Corneliu Murgu trăieşte drama personadin sudul Italiei, căci nu-mi inchipui eli : jului �u cu o pasiune mistuitoare. cu o
marele Zeffirelli I-ar fi putut 'incurca" cu : incandescenţă care poate topi până şi
acela din sudul... Rusiei ! Şi nici nu mll gân oboseala. sau indiferenta. sau chiar
desc să arunc culpa pe umerii Adrianei impotrivirea celui mai indă�tnic dintre
Urmuzescu. care a realizat la Bucureşti spectatori. Ceea ce am descoperit in�
adaptarea scenografică; dupa cum nici
abia acum. când tenorul a interpretat in
scăderile regizorale nu le pot imputa in aceeaşi seară două roluri atât de diferite.
vreun fel celor doi directori de scenă de este inteligenţa cu care el ştie să-şi lndiaici - Cristina Cotescu şi Ştefan Neagrliu. vidualizeze eroii nu numai prin JOcul
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actoricesc şi prin caracterul cdntului �u. ci
şi modificându-şi cu admirabila subtilitate
însăşi culoarea vocii. Nu degeaba a flicut el
o frumo� carieră pe marile scene ale
lumii...
Necazul este, atunci când n ai Tn dis
tribuţie pe Corneliu Murgu, eli nici unul
dintre cântăreţii de valoare ce-i dau repli
ca nu-i poate ţine piept... Alături de ori
care alt tenor de la noi. Cristina Popescu
(Santuzza) şi Dorina Cheşei (Nedda),
Vasile Mart1noiu (Tonio) şi Iordache
Basallc (Silvio), Adriana Alexandru
(Mama Lucia) şi Mihaela Agachi (Lola),
Sever Barnea (Aifio) şi Gabriel Qţe
(Peppe) - ordinea in care i-am citat nefiind întâmplătoare ... - şi-ar fi împărţit cu
siguranţă ovaţiile pe care publicul le-a
concentrat aproape exclusiv asupra lui
Corneliu Murgu, ce s-a bucurat de un
veritabi l triumf.
Singur Răzvan Cemat a mai primit
cllldurosul omagiu al spectatorilor recunoscători directorului pentru posibil
itatea pe care le-a oferit-o de a vedea (fie
şi după... 49 de ani !) o montare a lui
Zeffirelli şi d1rij orului pentru a fi reuşit �
ridice orchestra la statutul simfonie cerut
de partiturile lui Pietre Mascagni şi
Ruggiero Leoncavallo.
Luminiţa Vartolomei

Kari n e Sap o rta

La Pâlell' de la danse
espre Karine Saporta se ştia eli
este un nume de prim rang in dan
sul contemporan francez. N-am să
înţeleg niciodată de ce. În 1 992, când a
prezentat Carmen pe scena Operei din
Bucureşti in cadrul programului " La
Danse en voyage", i-am găsit tot felul de
scuze: că spectacolul nu apucase să fie fin
isat, că scena şi sala erau disproporţionat
de mari etc.
Am sperat că Les Maneges du ciel (numit
iniţial La pâleur du ciel) imi va produce o
revelaţie. N-am avut-o. Conceput pentru
un spaţiu neconvenţional in 1 996, cu
ocazia deschiderii Muzeului d'Orsay,
spectacolul s-a diluat prin hăul scenei de
la Sala Mare a TNB. Nici la laşi, unde
Karine Saporta era invitată de onoare la

D

deschiderea Festivalului Eurodans '98, n-a
fost mai bine. Unui spectacol gândit pen
tru dimensiuni intime nu ajunge să-i
schimbi tit lul.
De la o. persoană cu un background solid
in filosofie şi fotografie
te aştepţi la o con
cepţie coerentă şi
Les
În
teatrală.
Maneges du ciel nu se
întâmplă nimic, ci se
construieşte atmos
feră, intr-un mod nu
tocmai subtil. Proiecţii
pe fundal din Degas,
Courbet, Millet (la
muzeu vor fi fost chiar
tablourile decor), un

ecleraj sumbru, cu mult sfumato, texte din
Lamartine, Hugo sau Theophile Gautier,
debitate /ive de dansatori. Şi multe clişee:
poza Micii balerine sculptate de Degas,
profesorul de dans dresând trupa (le trou-
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peau) de aspirante, fantoma de la Opern
reverberat� în fâlfâieli de cearşafuri etc.
Am crezul c� spie/-ul era tocmai ambigui
tatea atitudinii coregrafei, pendularea ei
între romantismul luat în serios,
desprnfuit şi readus de prin cuferele din
magazie, şi parodie, c�ci numai parodia ar
mai fi putut salva de kitsch d itamai
colecţia de şabloane. Dar nu, nici urm� de
intenţie parodic� !
Dup� propria-i declaraţie, Saporta dorea
s� creeze un limbaj nou, în ·care roman
tismul şi dansul modem s� se întâlneasc�.
Demers eşuat: cele dou� limbaje se
intercaleazii fărn ca alternanţa lor s� pro
duc� procese chimice. Patru dansatoare
cu pulpiţe apetisante, în rochii de tul dar
cu picioarele goale, executii în general
lent şi sincron, în spiritul unei muzicalftăţi
cât se poate de trad�ionaliste, când un
grand jete, când dou� piruete stângace,
printre posturi en dedans şi un mers voit
necoordonat pe c�lcâie.
Dacii stai sii te gândeşti, romantismul în
dans a însemnat nu numai crucea funera-

rn la purtiitor, udatii conştiincios cu stro
pitoarea (sic), tenebrele gotice şi spaima
hrnnit� cu spectre naive, ci mai ales cultul
balerinei diafane, ridicatii miraculos în vâr
ful picioarelor, prin marea descoperire a
pointe-elor, gata s�-şi ia zborul. Prim
punct ireconciliabil între secolul trecut şi
cel actual, când dansul se desfăşoarn în
permanent contact şi relaţie cu solul.
Rezultatul metisajului e o rupere de pla
nuri: balerinele Karinei Saporta execut�
elegante port-de-bras-uri stând pe jos, iar
elanurile lor se frâng adesea în prnbuşiri
discrete... Pas-de-deux-ul masculin, unul
dintre cele mai reuşite momente dinami
ce, nu are ins� acoperire istoric�. fiind mai
curând o interpretare retroactiv� forţat�.
E drept cii fetele dau finalitate gestului,
maniera e desenat� cu grij�. dar
referinţele geografice şi istorice sunt con
fuze: braţele de leb�dMeb�doi sunt din
alt� poveste, cu o alt� descendenţii artis
tic�.
Mult mai bine realizat este fundalul sonor,
în care se întâlnesc fărn s� scrâşneasc�

Chopin, contemporanul Alain Mabit şi
Chopin revizitat şi tratat cu respect de
c�tre Alain Mabit. Iar din jocul de linii şi
volume prilejuit de costumele din final se
pot extrage câteva imagini care redam�
înregistrarea şi prelucrarea video.
Auzind-o pe Karine Saporta teoretizân
du-şi creaţia în interviuri, nu poţi s� nu fii
impresionat de fermitatea şi justeţea
opiniilor sale. Un artist atât de sigur pe
sine nu are dubii. Acestea sunt transmise
privitorului, care pleac� de la teatru unde a aplaudat din snobism, dac� nu a
stat la margine de rând -, spunându-şi c�.
dac� lista e un spectacol de calitate, atunci
dansul contemporan e o mare porciirie...
În vara aceasta, Karine Saporta a montat
Phaeton, pe muzica lui Lully. sucombând
înc� o dat� tentaţiei de a filtra opera prin
dans. Costumele, dup� fotografiile din
revistele de specialitate, sunt superbe şi
opulente, cum îi stii bine barocului. Ce de
bani au francezii �ştia, domnule, şi pe
ce-i dau !...
Vivia Săndulescu

(N)Eurodans '98
nicul festival-concurs de creaţie
coregrafie� din aceastii parte a
Europei, desfăşurat pentru a
şaptea oarn la laşi, între 2 şi 6 octombrie,
şi-a desemnat câştig�torii.
Dupii o prim� searn în care invitata de
onoare a fost Karine Saporta, cu acelaşi
Man�ges du ciel prezentat cu câteva zile
în urm� la Bucureşti, al�turi de tineri cre
atori români şi-au încercat forţele core
grafi din Bulgaria, Polonia, Italia şi
Republica Moldova. Juriul, alc�tuit pentru
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prima dat� din personalit�ţi ale lumii dan
sului din mai multe �ri (Grecia, Iugoslavia,
Croaţia, Republica Moldova şi, din partea
gazdelor, Silvia Ciurnscu, redactor TVR), a
fost prezidat de frantuzoaica Kilina
Cremona, laureatii a ediţiei precedente.
Fundaţia Coregrafie� Românii, al drei
iniţiator, Dan Brezuleanu, este totodatii şi
directorul festivalului, s-a bucurat de
întreg sprijinul şi colaborarea F.D.S.C. şi a
Centrului Cultural Francez din laşi, pre
cum şi a numeroşi sponsori locali.
Aceasta a permis ca, pe lâng� o mult mai
bun� organizare, premiile s� fie mai con
sistente decât în alţi ani.
Marele premiu, constând dintr-o camern
video, şi trofeul festivalului - o statuet�
conceputii special de artistul ieşean Dan
Cov�taru - i-au revenit lui Mihai Mihalcea
pentru Memoria corpului secret. Dup� o
premiern ezitant� pe scena Teatrului
"Bulandra", ast�-prim�varn, spectacolul
s�u de teatru-dans a ap�nut la laşi mult
mai legat, iar dansatorii şi-au demonstrat
clasa "meseriaş�" dobândit� în expe
rienţe anterioare. Un colaj muzical inspi
rat, un ecleraj adecvat şi pretenţios au
contrabalansa! regia uşor ostentativ�.
presiiratii cu lungi momente nedansante
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Uucate). Coregraf discret, care nu ţine s�
ia ochii publicului prin efecte dinamice,
Mihai M ihalcea pare cii danseaz� în
şoapt�. Atuurile lui sunt g�seln�ele de
imagine-simbol (mega-viermele roşu,
mireasa n�scând un fluture) şi umorul, cel
care face suportabil cenuşiul ap�s�tor al
vieţii personajelor.
Deşi a existat o ierarhie a premiilor, aces
tea au fost egale valoric (2 000 000 de
lei). Surprizele au ap�nut la sfârşit, piesele
din ultima searn rnstumând previziunile
juriului.
Astfel, Florin Fieroiu a obţinut premiul 1
pentru Tnaripatul dansat de Mircea
Ghinea O piesii care a suscitat vii polemici,
pro (calitatea plasticii a imaginii, subtili
tatea demersului coregrafie şi, nu în ulti
mul rând. impactul interpretiirii) şi contra
(lungimea desfăşurnrii unei idei într-un
registru monoton, posibila existent� a
unor precedente filmice sau teatrale).
Liisând loc oric�ror abordiiri, solistul se
dezbrac� de civilie a vue şi încearc�. prin
tiiv�lirea în fulgi, pe un corp uns cu miere,
trecerea spre o lume imponderal�. ..
Câştig�toare ale premiului 11. italiencele
Giuliana Ur�ioli şi Valentina de Piante
reprezint� un segment artistic practic

inexistent la noi: dansatoarele-coregrafe,
la care lipsa unei formaţii profesioniste
este compensată printr-o frecventare
asiduă a unor workshop-uri în diferite ţări
şi culturi. Di passaggio se desfăşoară în
contrapunct cu recitarea (în româneşte) a
unei strofe din Ady Endre, obsesivă până
la saturaţie. Trecerea, obiectivată de jocul
cu o poală de pantofi scâlciaţi, care
alcătuiesc posibile poteci, pune în valoare
un cuplu de dansatoare de o neaşteptată
expresivitate şi profunzime.
Vava Ştefănescu - premiul III clădeşte
un portret dintr-o succesiune secvenţială
cronologică, spre deosebire de versiunea
de la premiera bucureşteană, unde cel
care stabilea "desfăşurătorul" era publicul.
Printre panouri-albume de fotografii, pe o
voce neutră de speaker, ea dansează
despre sine, despre mine, Despre tine ...
Stabilă e doar ultima pagină, improvizaţia,
teren de jazz pe care se întâlneşte cu
compozitorul şi
chitaristul
Sorin
Romanescu. Deţinătoare a câtorva premii
de interpretare în lucrările . altora, Vava
Ştefănescu, o dansatoare preocupată de
-

subliniat de rostirea versurilor pe bandă,
într-un montaj nu tocmai sistematic,
amalgamând geneză şi tribulaţii sentimen
tale, din dorinţa de a exprima prea multe
gânduri în câteva "rânduri". Venind dintr-un
spaţiu unde ceea ce se întâmplă dincolo
de neo-clasic nu mai e considerat dans, e
de aşteptat ca Angela Doni să ne ofere
surpriza unei prompte deschideri artis
tice.
Rămaşi în afara· palmaresului, bulgarii au
aliniat în Suvra compania "Arabesque",
compusă din vreo duzină de dansatori
aspectuoşi şi de bună formaţie clasică.
Prima trupă de gen din ţara vecină, ca
importanţă şi vastitate a repertoriului, ea
îşi adăuga un premiu cald încă, obţinut de
solista companiei pentru rolul din lucrarea
cu pricina. Cine era solista nu ne-a fost
limpede, întrucât în decursul spectacolului
trei-patru fete, la fel de bune, aveau inter
venţii solistice. Ceea ce a 'şocat însă în
lucrarea Antoniei Dokeva a fost forţarea
apropierii între arhaic şi futurist: muzică
veche bulgărească, autentică/acorduri
siderale, robe fluide până-n pământ peste
jeans etc. Alternanţa, de un programatism
neprelucrat, a dezavantajat un grup alt
minteri valoros.
Dacă noi nu avem un Teatru de Dans nici
măcar la Bucureşti, în Polonia există aşa
ceva chiar şi la Lublin; şi nici nu e vorba
despre profesionişti. Portretul cu profil
dublu al Renatei Pyszniak a adus în scenă
o mulţime pestriţă (copil, vampă, biciclist,
muncitor etc.), într-o bucurie de a dansa
miezul de sens al mişcării, e un coregraf necontrafăcută, susţinută de o muzică
cerebral, furat de nevoia supervizării antrenantă, totul mai apropiat de genul
întregului.
revuistic sau de apusele dansuri tematice.
TVR laşi i-a acordat premiul său "pentru Poate de aceea natura dublă a profilului
creativitate, acurateţea şi nobleţea uman propusă aproape că nu a fost sesi
mesajului" lui Cosmin Manolescu. După o zabilă.
primă Incursiune în viaţa de cuplu, cu Despre Alice Sfaiţer şi Andreea Vizitiu,
peste un an în urmă, Incursiune 11 son eleve ale Liceului de Artă "0. Băncilă" din
dează relaţiile umane din punct de laşi, secţia coregrafie, se poate doar con
vedere al integrităţii fizice. Un dansator semna că au debutat cu Dialog. Atât deo
profesionist (Manuel Pelmuş) şi un tânăr camdată.
După ce în anii trecuţi festivalul se carac
cu deficienţe locomotorii (Nic,u Chiosu)
manevrează cu egală dexteritate terizase pr:intr-o diversitate de genuri
cărucioare cu rotile şi se ascund după extreme, el pare să se focalizeze tot mai
lentile fumurii de o lume faţă de care mult asupra creaţiei contemporane.
arată acelaşi dispreţ şi sfidare. Dintre ei, Deşi îndelungile dezbateri ale juriului nu
cel întreg se agită, cel neîntreg e mai s-au finalizat cu un proiect clar de viitor,
stăpân pe sine şi îl ponderează pe celălalt; un lucru e neîndoielnic: Eurodans trebuie
să continue, el merită întreg sprijinul
de fapt, ei sunt egali ...
Văzută în iarna trecută la Bucureşti, breslei, o mai bună mediatizare şi o
Angela Doni a primit pentru Din susţinere financiară sănătoasă, căci poate
Eminescu,
din
partea
Fundaţiei deveni o manifestare de prestigiu inter
Alternativa 2000, reprezentată fulgurant naţional.
de senatorul de laşi Varujan Vosganian,
Vivia Săndulescu
"premiul pentru promovarea culturii
naţionale". Am regăsit lirismul neo-clasic,
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teleteatru

ce iubesti

1

�

ncontestabil, omul de afaceri,
spionul
şi
dramaturgul
Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais a avut geniu.
Pentru a-i înfăţişa tumultuoasa
existenţă, precum şi esenţa
operei nemuritoare, e nevoie
de sclipirea unui geniu pere
che, fie el mozartian sau rossini
an. Altfel, dintr-o biografie mai
fascinantă chiar decât spu
moasa creaţie poate să rezulte o
platitudine absolută. Cum s-a
întâmplat recent d1.iar în patria
scriiton.uui, unde un f!lm ce i-a
fost consacrat n-a putut "trăi", în
primul rând din cauza protago
nistului insipid. Pelicula a n.uat
şi pe ecranele româneşti.
Nu e simplu să-1 evoci pe cea
sotnicarul autodidact, traficant
de arme înnobilat, revoluţi.o
narul voltairian despre care s-a
�us că se identifica într-o
anume măsură cu personaj1.u
.. atât de popular încât a
dEJYenit substantiv comun,
n�ea de figaro sporindu-şi
în
conotatiile . În principiu,
· efortul neobositului
e
Constantin Dicu de a înjgheba
un scenariu care să gli.<>eze între
realitate şi fiqi1.me, între con
creteţea existentei şi cea a ima-

�

�

anchetă

ginarului, prevalându-se de for
rnidabilele avantaje ale unui
spectacol de televiziune. Regi
zorul îşi declară deschis "surse
le" (Vulpile în vie de Lion
Feuchtwanger, BărbienJ.l din
Sevilla şi Nnnta lui Figaro) şi
ignoră ideea lui Mihai Rădules
cu dintr-o întreprindere similară
pe acelaşi "subiect": comedia
Ceasornican:d. Revoluţ:iei sau
la
SaintBeaumarchais
Culmea este că montarea e
deficitară tocmai la capitolul
rnizanscenei, unde nu se între
zăreşte defel dramul de nebu
nie inerent unei aventUri de
acest fel. În mod deliberat se
pare că s-a ales soluţia desuetă
a inserturilor în medalion - o
fertantă pentru 1V - ce ar fi pu
tut da nota stilistică a viziunii: fi
ligranul evocator, care pre
supune însă un grad sporit de
rafinament. Condiţie sine qua
non, însemnând fmeţe
i subti
litate, de la accesoriile vesti
mentare la detaliile gestuale.
Amănunte nu scapă aparatului
de filmat, imaginea meritând o
atentă elaborare a ilurni
mării şi încadraturii. Aici trebuie
pus că - şi la re-vizionare

Ş

Pensia

Raspund tinerii

Irina Coroiu

-

binefacere

Cum reshnţiţi faptul că unii dintre colegii dum
neavoastră au fost pensionaţi ?
2. Cum v-a prbnit in teatru şi cum aţi colaborat cu
vechea generaţie de actori ?
3. Vi se pare firesc actul pension.ări.i artiştilor sau, in
ceea ce ii priveşte, credeţi că ar trebui .făcute unele
excepţii ?
4. Cum gândiţi perspectiva propriei pensionări ?

38

sunt schiţate
personaje, de la
curtea regală sau din mediul
actoricesc, dispărând cu desă
vârşire "distincţia de clasă".
Lucm ce distruge chiar sâmbu
rele conflictual, miza dramatică
a operei şi, de ce nu, chiar a
existenţei lui Beaunurcluis.
Autorul a fost poate prea iubit
şi, de aceea... trădat.

sau

1.

�

-

;mai

JI.Q nlre
•

• •

(prilejuită de reluarea acestui
mai vechi spectacol: Războiul
domnuh.Ji. Beaumarchais)
simti regretul că s-a ratat şansa
unei reuşite depline, în care
montajul să fi urmat strict
compozitorilor pe
Beaumarduis.
"biciuit'' şi pre
până la atin
galopant, pe
extraordinare
dra:rnaturgului fran-

https://biblioteca-digitala.ro

MIRCEA RUSU, actor, Teatrul Naţional
din Bucureşti:
1 . Nu-l resimt în nici un fel. pentru că
rolurile pe care le joacă şi le vor juca le
vor aparţine şi în continuare. Vor fi
prezenţi alături de noi până la adânci
bătrâneţi, chiar dacă nu vor mai figura pe
"schema de personal". Fără ei nu se

poate !
2. Mu�i m-au primit bine, iar colaborarea
cu majoritatea actorilor vechi ai Naţion
alului a fost şi este destul de bună.
3. Actul pensionării mi se pare firesc. De
ce ? Am explicat deja la punctul 1 .
4. Cu mare încredere şi linişte.

IONUŢ POHARJU, actor liber profesion
Ist:
1 -3 . Faptul că mai mu�i actori au ieşit la
pensie ca urmare a legii apărute (sau
reactualizate), nu m-a făcut să resimt vreo
diferenţă din punct de vedere financiar 
deşi acest aspect părea a fi punctul forte
al mi'isurii în cauză. 1 n schimb, mă întris
tează lipsa de toleranţă faţă de aceşti
artişti, care au însemnat. la un moment
dat, o culme a teatrului românesc. Poate
d trebuia gi'isită o variantă managerială
care să fie, în acelaşi timp, eficientă, dar şi
proteguitoare pentru ei.
2. 1 n general am fost foarte bine primit
de colegi1 ma1 vârstniC!, în toate teatrele
în care am lucrat - "Bulandra". Naţional,
Odeon, Teatrul Mic. Au existat şi mici
excepţii, datorate unor situaţii mai deli
cate şi, câteodată, orgoliului. De destule
ori, însă, am învăţat de la cei mari - şi în
afara relaţiei de parteneriat pe scenă,
numai privindu-i. De pildă. dincolo de
profesionalismul său, Adrian Pintea este
unul dintre acei actori care mă impre
SIOnează chiar şi prin simpla lu1 apariţie,
prin nobleţea şi sensibilitatea pe care le
conţine şi le emană în scenă.
4. Cu privire la viitoarea mea pensionare...
Este un lucru care, intuiesc, nu va mai
exista. Cred şi sper că voi prinde şi alte
vremuri, în care să nu se mai pună atât de
acut problema salariului sau a pensiei. Nu
şt1u cum va fi, dar poate avem norocul să
reuşim a înlocui puterea banului cu atte
mijloace de răsplată (poate divină) a
faptelor noastre.

că se simt marginalizaţi, la capătul unui
drum, fără speranţe. Asta mă mâhneşte şi
pe mine. Şi mi se pare nedrept ca, după
3G-40 de ani în care ai jucat seară de
seară, să fii brusc lipsit de această bucurie,
de această plăcere. Căci, în fond, din
dragoste se face teatrul. NiCI un actor nu
a optat pentru această profesie urmărind
câştigul, banii. De aceea, poate, s-a şi
ajuns la acceptarea unui statut mizer,
oglindit şi în suma derizorie primită drept
salariu sau pensie. E grav, ca actor, să nu
primeşti banii necesari pentru a-ţi asigura
un trai decent, dar şi mai grav este să ţi se
confişte bucuria de a juca, sensul unei
vieţi.
2. Au existat şi persoane care nu au avut
încredere în mine şi nu m-au cons1derat o
investiţie prea fericită. E firesc ca la orice
început să existe unele îndoieli, dar eu mă
ALEXANDRU JITEA, actor, Teatrul simt liniştit la gândul că în timp le-am
"Nottara":
spulberat îndoieli le. Mai am încă mutte de
1 . Profesional - în nici un fel. Există roluri
făcut. de demonstrat, în primul rând celor
pentru toate vârstele, aşa încât cei vizaţi care au crezut în mine şi m-au ajutat (ţin
de această măsură nu puteau juca in rolul să-I amintesc aici pe regretatul director
meu, şi n1ci eu într-al lor. Nici din punct Maxim Crişan), apoi celorl�i colegi, dar
de vedere material nu resimt vreo schim şi mie însumi.
bare. Deşi se părea că rostul administra 3-4. Actul pensionării este un gest firesc
tiv ar fi fost economisirea şi, respectiv, dacă privim artistul ca pe un s1mplu anga
redistribuirea unor sume, reprezentând jat al statului. Dar, cum viaţa lui nu este
salariile ce nu se mai plătesc, de fapt nu s-a aceea a unui funcţionar (teatral). în cazul
: nostru actorul - care se consumă, se
schimbat, nu s-a îmbunătăţit nimic.
Resimt, însă, psihic faptul că nu mă mai frământă, arde pe şi pentru scenă, pe care
întâlnesc în teatru, la repetiţii, cu anumiţi îl costă fiecare rol - merită o altă soartă,
colegi. Ne vedem pe stradă, uneori, şi respectiv un alt statut social. Cred că ar
observ că pe chip li s-a aşternut tristeţea, trebui să existe, totuşi, nişte "mi'isuri" spe-

, ciale cu care să se cântărească valoarea
muncii sale. Vreau să cred că va exista
cineva care să se ocupe şi să încerce să
'
îndrepte şi această "strâmbătate". Până
: atunci, însă, nu vreau să mă gândesc la
: perspectiva propriei mele pensionări,
'
fi1ndcă totul ar deveni un coşmar care
m-ar obseda. Profit de faptul că mai am,
încă, timp. Prefer dulcea inconştienţă a
: tinereţii, care mă ajută să trăiesc frumos
(deşi greu !) şi care nu mă lasă să uit că în
: afara teatrului nu există alternativă în viaţa
mea.

:

PAŞICI, regizor liber profesionist:
1 Consider că în România există actori
(nu toţi, câţiva) care nu ar trebui să fie
pensionaţi. 1 n teatru sunt multe specta
cole în care e nevoie de oameni în vârstă.
Nefigurând pe lista de personal a unui
teatru, chiar şi acton foarte talentaţi nu
sunt folosiţi nici atât cât şi-ar dori, nici atât
cât ar putea juca.
2. 1 ntâlnirea dintre generaţii are şi partea
ei bună, şi partea ei mai puţin bună.
Colaborarea mea cu artişti din vechea
generaţie mi-a dat posibilitatea de a intra
în contact cu o extraordinară şcoală de
actorie (lucru care pentru un regizor este
esenţial).
3 . Anumite delimitări se impun, deşi acest
fapt ar pricinui directorilor de teatre
nenumărate dificultăţi.
4. Nu ştiu care vor fi problemele teatru
lui românesc atunci când voi ajunge şi eu
la vârsta pensionării.
MARA
.

:
:
:
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care sepune { .J este că î'n domeniul teatruluipensionarea nu seface
în COluiiţii diferite, fată de alte domenii bugetare. "
"Poate cineva să se opună wlei legi care eX;_<;tă şi care trebuie săfUncţioneze ?"
''O!i care nu joacă de multă vreme şi, î11 acelaşi timp, refitză să sepensioneze
reprezintă, din perspectiva celor ce aşteaptâ la porţile teatrelor; un element de blo
care. "
''Statzd. societatea nu au responsabilităţi şifaţă de tineri ? Pe ei cine îi apării ?L
"... începând cu data de 16 septemlme, se va aplica integral Legea salarizării în
instituJiile bugetare. Este un nou sistem, care va schimba toate dateleproblemei,
pentnt câ vechimea nu va mai con.mtui unicul criteriu de aprecierr? a tBlorii/ . J
Noul sistem l.Jaface- nu până la capăt, din păcate, pentru că este imposibil
ordine momld fn acest domeniu, care este, să nu uităm, unul competitiv. "
"Problema

Fragmente din interviul luat de Cristina Dumitrescu,
domnului ministru Ion Caramitru (Adevărul, 1 5 august 1 998)

R a s p u n d a c t o ri i in c a u z a
Consideraţi pensionarea un act gândit in beneficiul
actorllor şi al teatrelor ?
2. Cum resilnţiţi acest nou statut ?
3. Care ar putea fi perspectivele celor vizaţi de această
măsură ?
1.

minând un teren şi a a sfâşiat de spintul
de competiţie.
Mi-e teamă că legea cu pricina devine, în
perspectiva acestor consecinţe, o invitaţie
vreme. De ce ? Pentru că trăiesc şi
IARINA DEMIAN, Teatrul de Comedie:
1 . O reformi'i în teatru este absolut nece muncesc într-o lume fragilă, în care nor la corupţie şi la haos în teatru. Şi, cu sigu
ranţă, nici spectatorilor nu le aduce vreun
sară, ea însemnând în primul rând o Lege malul e anormal şi invers. Nu s-a gândit
a teatrelor şi elaborarea unui contract nimeni că în acest univers special e folos. pentru că ei vor, în aceeaşi măsură,
nevoie de alte legi ? Actorii reprezintă sin să-şi vadă pe scenă şi trecutul. şi prezen
managerial - document fundamental
pentru ca directorul să aibă drepturi şi gura categorie sociali'\ care îşi doreşte să tul, şi viitorul.
responsabilităţi (întrucât, la ora actuală, lucreze fără întrerupere, numai să aibă ce. 3 . Mă consider o persoană extrem de
l echilibrată, cu multă forţă şi care a trecut
are doar dreptul de a nu avea respons Şi cum le este răsplătită râvna ?
abilităţi). Această frază ar putea si'\ pară o Actorii sunt ca nişte copii mari - uneori prin multe până acum. Deşi am fost tristă,
nimic nu m-a frânt. N-o spun din orgoliu
amară ironie, dar, în haosul ce domneşte, supărători, pentru că nu au opinii, alteori
înduioşători, alteori extrem de umiliţi de (m-am lepădat de mult de orgoliu), dar
ea nu exprimă decât crudul adevăr.
Legea pensionării exista şi înainte. Dar statutul lor şi temători. Poate că e firesc sunt sigură că viaţa mea profesională şi
oare de ce nu se aplica ? ... Există, desigur, să fie astfel, căci ei sunt cei mai depen personală nu se va opri aici. Voi începe,
o vârstă a retragerii, dar nu ştiu dacă denţi de o colectivitate şi, respectiv. cei
ca de fiecare dată când aJung la o
artiştii trebuie obligaţi, printr-o lege mai vulnerabili. Dar merită ei oare să fie răscruce, un drum nou. Dar nu-mi place
asemănătoare cu aceea pentru celelalte
pedepsiţi astfel ? - vă întreb, gândind ca : să gândesc lucrurile doar din punctul meu
categorii profesionale, să iasă la pensie în pe o pedeapsă această nouă lege, care va : de vedere. E important să ne gândim şi la
funcţie de o limită de t1mp stabilită arbi transforma actorul dintr-un creator într- ceilalţi. De aceea cred că e necesar si:'! ne
răzvrătim în faţa unei nedreptăţi, a unui
trar. După mine, actorul nu are vârstă. De un cerşetor.
obstacol ce ni se pune Tn cale, indiferent
altfel, eu nu cred în generaţii, cred în per
Nu, nici teatrele nu vor avea de câştigat şi
dacă personal avem sau nu puterea de a
sonalităţi. Teatrul are nevoie de o nici actorii, deşi se vehiculează ideea
întreagă tipologie umană. Atât tineni cât cumulului. Şi asta pentru că nu întotdeau l trece.
şi bătrânii Tşi au locul lor. Dacă e făcut na adevărul este egal cu dreptatea. Nu
!URIE DARlE, Teatrul de Comedie:
1 . 1 n primul rând este o treaptă ce face
doar cu tineri, atunci teatrul este unul întotdeauna câştigă cei mai buni. Şansa,
experimental. Mă număr printre cei care, · dar şi abilitatea, contează enorm. trecerea către un alt s1stem. 1 n al doilea
rând, însă, a-i pensiona pe actorii vârstni
fără a descuraja această modalitate, susţin Trecerea pe contracte este începutul
teatrul de repertoriu, Tn care e nevoie de sfârşitului. Ca spirit artistic teatrele vor ii ci pentru a-i angaja pe cei tineri (angajare
toţi. Nu ştiu cum ar fi arătat Teatrul de distruse. Vor fi ni:ipădite şi mai tare de binevenită, de altfel) seamănă foarte tare
cu a lua banii dintr-un buzunar pentru a-i
Comedie când aveam eu 20 de ani, fără ; sărăcia acestei perpetue tranziţii, vor fi
cei lângă care am învăţat profesia: Nicolae cucerite de spiritul comercial. Directorii pune în altul. Aşadar, nu văd nici un ben
Gărdescu (care juca la peste 75 de ani !), vor fi nevoiţi si:'! recurgă la cele mai ieftine eficiu pentru nimeni.
Ştefan Ciubotăraşu, Florin Scărli'\tescu,
soluţii. 1 n ateasti'i situaţie, cum va mai 2. Graţie unor activităţi culturale colat
Sorin Balaban şi mulţi alţii.
funcţiona criteriul valorii ? Vor funcţiona, erale, eu sunt într-o situaţie specială - cea
2. Această lege avantajează numai statul. insi'\, proiectele sponsorizate de persoane a autosubvenţionării. De aceea. pentru
Şi asta doar teoretic, pentru că, Tn fapt, care vor dori anumite distribuţii, anumiţi
mine. acum, pensionarea reprezintă mai
regizori sau scenografi, dar nu e sigur degrabi:i un şoc decât o povară,
oricum nu se vor acoperi datoriile la FMI
cu salariile actorilor pensionabili ! Şi nici în dacă în această opţiune va prima calitatea
3. 1 n măsura posibilităţilor, să fie folosiţi
buzunarele celorlalţi actori nu vor ajunge profesională. Echipele permanente se vor în continuare. Oficializarea sistemului "de
transforma încet-încet în "găşti" şi asta nu gaşcă", însă, va face ca şansele unora să fie
aceste sume.
Foarte mulţi artişti dispar înainte de poate fi decât în defavoarea teatrului,
mai mari decât ale altora.
·

�

40

https://biblioteca-digitala.ro

D i n n o u t i n e ri i
Oana Ioachim, actriţă, Teatrul Mic:
1 . La Teatrul Mic nu simţim nici o diferen
ţă, pentru că ei vor continua si\ joace.
Este doar o chestiune birocratică, o for
malitate prin care se încearcă rezolvarea
problemei teatrelor. Sunt scoşi la pensie
actorii care au vârsta pensionării, pentru a
se angaJa actori tineri. Este o falsă soluţie,
pentru că nu vârsta, ci valoarea ar trebui
să primeze intr-o meserie ca a noastră.
2. La noi, deşi repertoriul nu este bazat
pe spectacole in care se întâlnesc toate
generaţiile de actori, există comunicare,
indiferent de vârstă. Recunosc însă că eu
nu am simţit acea ocrotire sau grijă pen
tru destinul nostru, nici aripa ocrotitoare
a unui maestru care să ne formeze. Dar
foarte posibil este ca şi noi să purtăm o
parte din vină pentru deteriorarea relaţiei
discipol-maestru.
3. Nu cred că talentul poate fi scos la
pensie ! Vârsta unui artist nu este cea bio
logică: la 60 de ani poţi să ai de spus la fel
de mult ca şi la 30, pe când reciproca nu
este intotdeauna valabilă. Dacă am avea
curajul să incepem să lucrăm pe proiecte,
1ar actorii să fie angajaţi pe contract şi
dacă am avea norocul ca aceste angajări
să se facă cinstit, s-ar forma, in timp, o ier
arhie valorică reală, care nu ar ţine cont
de vârstă. Deocamdată, publicul plăteşte
bilet ca să vadă nişte mari actori. Tocmai

aceştia să fie scoşi la pensie ?!
4. Poate că ar fi timpul să mă gândesc la
pensionare, din moment ce acum se
montează o p1esă in care rolul unei fete
tinere este jucat de o actriţă angajată la
alt teatru ! Dar nu cred că o să �puc pen
sia. Nu vedeţi in ce stres trăim ?

Oaudiu Bleonţ, actor, Teatrul Naţional
din Bucureşti:
1 Fără cuvinte.
2. Colaborarea cu vechea generaţie de
actori nu poate fi decât implinitoare.
3. Este un lucru firesc, dar in unele cazuri
trebuie �cute excepţii .
4. Ca pe un lucru normal.
•

Şerban Puiu, regizor:
1 Problema este complexă. 1 n opinia
mea, există trei tipuri de actori vizaţi de
această măsură:
a) actorii excepţionali, pentru care pen
sionarea va fi o binefacere, pentru că nu
vor mai fi obligaţi să joace pe salarii deri
zorii. Situaţia financiară a acestor titani ai
teatrului se va îmbunătăţi simţitor. Ei vor
fi liberi de acum inainte să joace ce vor, in
regia cui vor, pe sume pe care le vor
negocia - in funcţie de valoarea proprie 
cu teatrul-gazdă;
b) actorii pentru care pensionarea va fi o
catastro� binemeritată. Plecarea lor va
•

elibera in schema teatrului locuri ce vor
putea fi ocupate de actori valoroşi, care
se află acum (din cauza lipsei de posturi)
in afara schemelor teatrelor.
c) actorii a căror pensionare va fi un
dezastru pentru teatrul in care aceştia
profesează. Mă refer la acei minunaţi şi
modeşti artişti cărora destinul le-a hărăzit
rezolvarea planurilor secundare, lucru de
care ei s-au achitat intotdeauna cu
admirabilă conştiinciozitate.
2. Eu am beneficiat. la Teatrul Naţional cu care am onoarea să colaborez -, de o
primire nemeritat de bună ŞI de un ajutor
mai mult decât generos. Cu aceeaşi grijă
şi atenţie am fost primit şi la UATC, unde
activez ca preparator.
3. 1 n acest context, pensionarea devine
ultimul examen al vieţii artistice. Ea poate
fi, după caz, o reconfirmare a valorii sau
un vot de neincredere pe care comuni
tatea teatrală şi publicul il vor acorda
celor ce se apropie de scadenţă.
Consider necesar acest examen.
4. Din perspectiva răspunsului de mai sus,
muncesc mult, pentru a fi din ce in ce mai
bun şi pentru a nu ajunge in situaţii deli
cate.

Întrebările cu privire kl pensionarea "saklriafilor" difz teatre s
au născut î11 redaqie kl auzulpoveştilor şi Z'lX»'lUri/or; am
receptat indignările unora şi demonstrafii/e de necesitate ale
altora. (Pensia, ca şi momtea, e ceva care îipriveştepe. alţii) Nu
aveam o pozifie anume, deşifaptul că decizia se rrif
erea la
artişti ca kl o categorie deftmcţionari nu era o premisăprea.
simpatică. Nici ideea căpensionarea arfi o componentă a
rifonnei nu stă înpicioare. ':5e eliberează asţfel !Qcuri pentru
tineri'; ni se spune, dar as«:�. presupune exiStenţa în continuare
a unei schemejixe, prestabilite, care nu se modifică potriuit
datelor realităţii. u directond artistic, nu regizon4 nu struc
tum repenoriului de«!rmină COf?figuraţia trupei, ci invers.
Degeaba se}ac locuri în schemăpentru tinerele talente, dacă
nu existăprogmmul şi contextul creator care să lepună în valoare.
Decizia pensiondriipentnt limită de vârstă poatefi şi ofOY1nă
delicatăprin care autoritatea atoateştiutoare se eliberează de
"balastul" din teatn.l-, depersoanele care se numesc actori, dar
nu joacă de mult timp. De mult timp nu joacă însă şi actori
foarte talentaţi, pentru că nu s-a găsi� m învăimăşeakl ultimilor
an� un /oc'potrivitpentru ei. Dacă acum, când sunt la vedere
pe statul deplată, nu i ia nimeni în seamă, ce se va întâmpla
când nu vor maifiprezenţi nici măcarformal ? Memoria
oamenilor de teatnt, atât de prodigioasă în materie de texte, este
foarte limitată când e vorba de oameni în canze şi oase. ''Cine
este necesar, vafi angajat şi va avea venituri suplimentare, iar
cine nu nu. " Necesarpoate deveni şi cel care bate mai des la
uşă. Să nu neprrifacem că trăim într-o lume ideală în care valorile se impun de kl sine şi impostura se wlatiliz'A?ază printr-o
simplă decizie a autorităţilor.
Citind răspunsurile celor direct int&esafi, reiese cklr că aproape
11ime1li 'l'llt percepeperspect.iva pensiei ca pe o măsură refonna
tQare, ci ca pe o problemă de destin indiTJi4.ual sau de
rea.dapta.re colectivă kl încă un criteriu birocratic. !şi ami
oare "reformiştii" de astăzi indignarea din lumea teatndui
când Zaharia Stancu i-a pensionatpe marii artişti ai Naţion
alului ? Unii au ret.X?nitpe scenă, dar niciodată n-a maifost kl
fel.
Când adu/ţii încep refonna cu bătrr:Jnii, sepot aştepta la orice
-

-

din jXlrtea

copiilor.
H.B.
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Ancheta. realizată de
M��ina Tulinescu
Rorentina Bucur
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Postasul
�

�

am pe lajumătatea lunii iulie a
anului 1993, regizorul basarabean
Emil Loteanu a venit la Bucureşti.
În bagajele sale se afla şi ultima peliculăpe
care ofilmase la Chişinău, cu ceva timp în
urmă, şi care îl avea ca protagonistpe
Silviu Stănculescu. Vtzita afost ţinută în cel
mai mare secret. Cineastul depeste Prut
luase avionulpână în România numai
pentru a-i arăta actorului bucureşteanfil
mul "Găoacea '; formafinală, în care
Silviu juca un rol mai puţin obişnuitpentru
filmograf-za sa, acela de bătrân. Se
cunoscuseră demult şi-şi totpromiseseră că
vor lucra împreună. Prikjul s-a ivit. Un sce
nariu, o poveste, imagini în mişcare, per
sonaje, regizor, actori - unfilm·

C

''Găoacea J'.

Deşi vizita avea caracterprivat,

caseta

video adusă de Loteanu afost văzută într
un cadru oarecum oficial. La sala deproto
col a Uniunii Teatrale din România, Silviu
Stănculescu şi-a invitatfamilia (soţia, fiica
şifiul, acesta din urmă abia întors din
Germania, unde avea o bursă de studii, într-un domeniufoarte exact: construcţii, arhitectură) şi
doi-treiprieteni, alături de care să vadăfilmul. Fireşte, întâlnirea de la sediul UNIIER afostposibilii
prin bunăvoinţa lui Ion Caramitru, spectator, şi el, al "Găoacei".
Intrarea în UNlTER, ca nu cumva presa să simtă ceva, s-afăcut cu acel soi de voluptate afăptuirii
unui lucru interzis, într-o complicitate nerostită, dar trădată defeţele tuturor. Silviu Stănculescu era
emoţionat. L-am simţit aşa din prima clipă, când ne-a strâns mâna de bun-venit. Poate că înfaţa
unuipublic necunoscut şi numeros arfifost mai destins. Poate. . .
A m văzutfilmul. Proiecţia a durat peste patru ore. S-aufăcut douăpauze. "De ţigară". Actorul nu
fuma. Renunţase ? Nu ofăcuse niciodată ? Abia astăzi, 23 octombrie 1998, se nasc întrebările. Ieşea
cufiecare dintrefumători. Discutau. El asculta. Silviu Stănculescu asculta într-un fel anume.
Tăcerea lui sublinia interesul şi respectulpe care le arăta interlocutorului. S-a întâmplat să-l văd şi
pe stradă, vorbind cu oamenii care îl opreau; era acelaşi.
Nu îndrăznea să întrebe desprefilm) despre rol. La ifârşit, când ecranul televizorului s-a albit, cei
prezenţi au aplaudat. "Găoacea " era o veritabilă bijuterie cinematografică. Cu poezie şi metaftzică.
Tristă, pentru că vorbea despre dispariţia unei lumi. A unei mahalale din marginea Chişinăului
sau de aiurea. Poşta Veche se chema locul în care trăiau personajele. O lume de copaci înj/oriţi, de
maidanepe care se hâ1joneau copiii. Zi de zi. Până au devenit adolescenţi. O lume în care un
cântecel vesel - "cip-cirip, cip-cirip, cip-cirip"- ţinea loc de "bună ziua ". Într-o bună zi, lumea
aceasta afost ştearsă de lamele unui buldozer. Cupele defier ale maşinii mutau pământul, nivelau
groapa în care se aşezase.. "Poşta Veche". Locuitorii cartierului s-au împrăştiat, carepe unde a putut,
cu conştiinţa că în ei a murit ceva.
Legătura celor de la Poşta Veche cu restul lumii- nici unul dintre ei nu părăsise vrecxiată cartierul
- sefăcea doarprin intermediulpoştaşului. Un poştaş - Silviu Stănculescu - cu ochelari, cu mustaţă
şi păr alb) prietenos, dar tăcut. Împărţea scrisori) ducea bileţele de amor tinerilor îndrăgostiţi din
cartier. Venea din lumea de dincolo, adică din oraş?Era din lumea de aici, de la Poşta Veche?
Nimeni nu ştia1 dar nici nu s-a întrebat nimeni. Până în ziua în care, după asaltul buldozerului,
în zarva demolării cartierului) în hora copiilor care fşi cântau pentru ultima oară "cip-cirip"-ul s-a
prins şi poştaşul. A jucat. Puţin. A căzut, în toiul horei. Copiii s-au alarmat că poştaşul nu se mai
ridică. Şi-au dat seama că nu era o glumă. Murise. S-au speriat şi aufugit. Mesagerul Poştei. . .
dispăruse, o dată cu lumea pe care a slujit-o.
De vineri, 23 octombrie, pentru publicul român, "Poştaşul" Silviu Stănculescu nu va mai veni decât
în amintire.
Simona H odoş
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TeatrU Naţional dn 8ucu'eşti
•

Dragostea într-o ha1ă de

peşte de Israel Horowitz
Regia şi adaptarea scenică: Ion
Cojar
Scenografia: Irina Solomon şi
Dragoş Buhagiar
Consultant muzical: Dmina
Crişan Rusu
În distributie: Alexandru
Binelea, Vivian J\livizache,
Simona Bondoc, Olga Delia
Mateescu , .Mircea Rusu
• Femeile savante de
Moliere
Regia: Lucian Gim·chescu
Scenografia: Puiu Antemir
În disuibuţie: Sanda Toma.
Matei Alexanclm, Ioana Bulcă,
Sebastian Papaiani, Eugen
Cristea
e Regele şi cadavnd de
Vlad Zografi
Regia: Andreea Vulpe
Scenografia: Oana Botez
Muzica originală: forn1atia
·'Vama Veche''
În distributie: Marius Boclochi,
George Călin, Vlad Ivanov

TeatrU ''Nottara"

Costu:m.ele, spectacol de
Dan Purle, Irina Solomon şi
Dragoş Buhagiar
•

• Orfunul Zhao de Ji
Junxiang
Regia: Alexandru Dabija
Scenograf.ta: Irina Solomon şi
I ragoş Bul1agiar
•

Îngeri în America de

Tony Kushner
Regia: Theodor Cristian
P )peSCLl

Srectacol realizat în parteneriat
cu Compania 777

TeatrU Dramatic ''LD. Sârbu"
dn Petroşani
• Mărul fennecat de
< , heorghe Calamanciuc
( lk'publica Moldova)
H ·gia şi scenografia: Boris

Melinti
În distributie: Victoria Loghin,
Eduard Dumitraş, llviu
Timofte, Simina Burtea
Spectacol pentru copii

TeatrU ''Toma �" dn
Ploieşti

• Inimă de câine de Millail
Bulgakov
Traducerea: TzOlda Vârsta
Drarnatizarea: Gelu Colceag şi
Radu Gabriel
Regia: Gelu Colceag
Decorul: Ştefan Caragiu
Cosn.unele: Illiana Ceneart
În distribuţie: Radu Gabriel,
Corneliu Revent, Ilie Gâlea,
Raluca Zamfirescu

TeatrU "Anton

PaTI"

Râ-nnicu Vâlcea

dn

• Cum vă pJace de William
Shakespeare
Regia: Jonatharl Chadwic.k
(Marea Britanie)
Scenografia: Raluca Ioanovici
Muzica: Gelu Str.atulat
În distributie: Cristian Stanca,
Corneliu Jipa, Claudia
Cacoveartu, Adrian Damian

TeatrU "G.A. PetcUe5cu" dn
Reşita
• Tache, Ia:oke şi Cadir de
Victor Ion Popa
Regia: Gheorghe Vâlceartu
Scenografm: Ion Bobeică
În distributie: George
Drăgulescu, Ovidiu C!istea,
Dan Ivănesei

TeatrU Naţional dn Tmişoara
• Madam. de Sade de Yukio
Mishima
Traducerea: Codruta Popov
Răbăgia
Regia: Philip Boulay (Franţa)
În distributie: Claudia Ieremia,
Carmen Ionescu, Ana-Maria
Cojocaru, Daniela Bostan

TealnJ Nalional dn T�
Mft!Ş
Compania ''llviu Rebreanu"
• Ines de Castro de
Alejandro Casona
Traducerea : Zeno Fodor
Regia: Mihai Lungeartu
Scenografia: Maria Miu
În distributie: Mihai
Gingulescu , Nicu Mihoc, Aw-el
Ştefănescu, Diana Văcaru

Compania "Tompa Mikl6s"
• Gâ1cevile din OJioggia de
Cado Goldoni
Regia: Novâk Eszter (Ungaria)
Scenografia: Labancz Klâra
Muzica: Kiss Perene
În distributie: Tatai Sandor,
Balazs Eva, Simon Ăndrea,

Bocskor Sall6 L6rant
• Alt glob nu există ?
ScerJ.ariul şi regia: Kovacs
Levente

Scenografia : Bob J6zsef
În distributie: Fazalcis JUli.a,
Biluska Annamaria, Fodor

Piroska, Beres Attila

TeatrU ''Eivira Popescu" dn
Târg.t..lu
•

Trista aventurii a mătuşii

Mary de Anca Delia

Comăneartu
Regia şi scenografia: Bogdan
Cristian Drăgan
În distributie: Ionut Stoica,
Simona Urs, Carmen Roşea,
Eremia Constantin

TeatrU .de Revistă

''Constantin Tănase''
• Ah, America, America !

de Sorin Holban
Regia: Ion Lucian
Scenografm: arh. Teodora
Dinulescu
Cupletele: Aurel Storin
Muzica: Dan Ardeleartu
În distribuţie: Tamara Buciu
ce-.anu-Botez, Ion Lucian, Florin
Tănase, Illiana Mocanu ş.a.
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Dup:! nenumărate aventuri legate
de copy right Numele Trandafi
rului de Umberto Eco vede
(pentru a doua oară) luminile
rampei din Sala Mare a TNB. în
dramatizarea şi regia lur Grigore
Gonţa, în scenografia lui Mihai
M:!descu şi a Luanei Drăgoescu _şi
pe muzica lui Anton· Şuteu. In
fruntea numeroasei distribuţii,
care a suferit unele modifidiri faţ:!
de varianta-princeps. poate fi
v:!zut neschimbat. adică mereu
fermecător, Radu Beligan, în rolul
Guglielmo dr Baskerville.

ARCUB invită lumea la "un spectacol neobrşnuit".
aparţinând Centrului de Proiecte Culturale:
Bizarmonia. Este vorba despre aşa-numitul teatru
instrumental, care apare acum şi in România, pnn
rntermediul muzicii lui Nicolae Brânduş, al regiei lui
Alexandru Tocilescu, al cvartetului .. Pro Musica
Nova" şi al dansatoarelor Laurenţia Barbu şi Raluca
lanegic, cea din urmă semnând şi coregrafia
reprezentaţie!.

Teatrul Odeon : Cea mai puternicii

Actnţa Liana Mărgrneanu îşi propune, prin
intermedrul unor texte care nmează peste
trmp (Fraii<Jn. Strindberg), să ne arate cât de
spectaculos poate fi eşecul unei actriţe. O
însoţesc vocea lui Gelu Niţu, talentul Dianer
Gheorghian şi speranţele regizorale ale Silvier
Ionescu.

Levantul de la Theatrum Mundi
porneşte de la epopeea în ver
suri a lui Mircea Cărtărescu,
satiră politică şi metafizică.
Motivul pentru care Cătălina
Buzoianu a dramatizat această
,.dăltuire în halva", cum o
numeşte autorul, stă în convin
gerea regizoarer că are de a fase
cu un teatru din cel mai bun". In
"
rolul lui Zoe (personaJ din gale
ria revoluţionarelor ploreştene),
Mariana M ihuţ, obişnuită cu
rolurile de această factură (Zoe .
in O scrisoare pierdutli, în regia
lur Lrviu Ciulei şi Miţa Baston, în

La Teatrul de Comedie, Dragoste in stil
regia lui Alice Barb. aduce, în afară
de saboţi şi costume cu iz specific naţional, o
veselie în sti commedia dell'arte, ilustrată pnn
fragmente de muzică clasrcă şi mai ales prin
Jocul candid-zglobiu al lur George lvaşcu.
olandez, în

De ce trag clopotele, Mitid?.

ecranizare a lui Luoan Prntilie
după piesele lur Caragiale).
Muzica spectacolului. compusă
de Iosif Herţea, este unul din
elementele de atmosferă. La fel
şi costumele Velicăi Panduru.

talon de abonament
3 l u n i • 30 000 lei
6 l u n i • 60 000 lei
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n cetate� imposibilului păpuşile devin
oameni. In cetatea imposibilului, spec
tatorii se văd repovestiţi pe scenă de
către marionete, ambasadori ai limbajului
de dincolo de convenţional.
Povestea care se numeşte "Festivalul
Internaţional al Teatrelor de Marionete"
a început cu o parabolă despre aripi,
despre cunoscutul din necunoscut, o
parabolă despre vitalitatea începutului:
Adunarea p1\sărilor, în regia lui Cristian
Pepino.
Tntr-un spaţiu crud zvâcnesc intenţiile
noastre de a vieţui în colectivitate, prin
ceilalţi şi prin noi înşine.
Drumul de la naştere la moarte trece prin
social. drumul de la tine trece prin a�ii. O
dată primul pas făcut, restul devine
inevitabil, ca într-un joc de domino în
care fiecare piesă căzută cheamă cortina.
Până atunci, însă, zborul e o problemă
colectivă, asemeni drumului de la instinct
şi intuiţie la reflex, de la individ la soei-

t

-

'

gân d u ri

- pseudoeseu teatro l ogi c

Lumea păsărilor din spectacolul de la
"Ţăndărică" are poezia spaţiului terestru
în care necunoscutul naşte mirare, teamă
şi apoi este asimilat. Păsările se apropie
asemeni oamenilor, mai curând din ură şi
disperarea de a nu rămâne singure.
Fiindcă singur zborul nu e meditare
asupra vieţii, ci adulmecare a morţii.
Cristian Pepino propune o lume în care
păsările ni se apropie (atunci când au
ceva de disputat). astfel încât nu ştim
dacă trăim asemeni oamenilor fiind
păsări, sau zburăm asemeni păsărilor,
nefiind decât oameni. Şi aici comicul şi
tragicul se îmbrăţişează într-un spaţiu
estetic care se numeşte cosmos.
Adunarea păs&ilor este un spectacol
radiografie a unui destin social. iar zborul
este semnătura apartenenţei la colectivi
tatea aerului terestru: mirajul nu apare
decât o dată cu începutul, împreună cu
grija pentru nebănuit (începutul nu este
niciodată aşteptat, el se insinuează doar).

păpuşari şi marionetişti, care demon
strează că teatrul nu se opreşte acolo
unde se tenmină cuvintele.
Tntr-o lume în care vocabulele nu există
(cel puţin nu cu valoarea lor obişnuită),
emoţia se poate provoca printr-o poezie
a mişcărilor care atinge sublimul şi ne
plasează între începutul unei lacrimi şi un
zâmbet netenminat.
La praznicul teatrului, "Teatrul de Păpuşi
şi Marionete" nu este desertul. El este
mantia de care avem nevoie pentru a ne
regăsi extremitatea nelimitatului, de din
colo de prejudecăţi.
Este lăudabilă iniţiativa organizatorilor de
a deschide festivalul cu acest spectacol.
După sfârşitul lui ceva ne reţine În sală, şi
nu ştiu dacă este atracţia scenei pustii sau
o zbatere de aripi care poposeşte în gân
duri şL ne smulge un prim pas.
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Dorina Crişan Ru s u :
djalog

"...

C

o

s u p u n e re până l a s c l a v i e "

u jovialitatea care o caracterizează, colorată de o adiere de ironie,
Dorina Crişan Rusu "recunoaşte": "In teatru am un mare handicap". Care
este acesta ? "Probabil că un compozitor adevărat trebuie să fie oale şi

ulcele. Altceva e când apar eu. E o chestiune de imagine. La Târgu-Mureş - sunt
oameni serioşi acolo, nu ? - chiar am fost întrebată: «Da '... ştiţi note ?!»"
Fiindcă nu-şi pierde niciodată umorul, dar şi graţie sensibilităţii rare şi
dragostei pentru oameni, Dorina Crişan Rusu trece prin lumea uneori tulbure a
teatrului ca o învingătoare.
a.rcurgând cronicile
unor spectacole la
care aţi coJaborat, anJ.
fost surprinsă de plastici
tatea asocierilor s1ârnite de
compoziţiile dumneavoastră

P

visează la un spectacol. Poti să

Lm anumit regizor, însă atunci

faci cel mai minuţios decor şi

când lucrezi la un spectacol, el

cele

este

mai

grozave

costume,

comandate la celebre case de
modă - dacă nu au gândul
artistului,

al scenografului,

se

rege

pe

scenă.

Iubesc

foarte mult teatrul şi de aceea
pot spune că sunt de acolo, că
S\.mt

înăuntru. Un compozitor

În Pelicanul

simte imediat. Aşa se întâmplă

muzica sugera o "nelinişte
foşnitoare", in Ghetou evoca

şi cu muzica. Eu asist la repetiţii

scenă dacă nu trăieşte teatrul,

ca un actor, stau "la gura regi-

dacă

pentru

scenă.

nu poate să scrie muzică de
nu

e

sensibil

la

toate

emotiile care însoţesc repetitiile
unui spectacol. . .
...

sau dacă

nu acceptă con

strângerile lui...

Să zicem că le acceptă. Dar e

zadarnic, dacă nu simte teatrul.
E chiar o chestiune sufletească.

V-a schimbat intâlnirea cu
teatn.d felul de a gândi muzi
ca ? Aţi fost provocată să
ieşiţi din anumite canoane ?
Da, când Cătălina Buzoianu, pe
care

o iubesc de mor,

spus: "Dorina,
buie

muzica",

acum

şi

mi-a

în1i tre

eu

i-am

răspuns: "Sigur, dar nu-s tono
mat. lasă-mă să mă gândesc.

Nu-mi pui

fisa şi cade partitu

ra!". Situaţii de acest gen m-au
ajutat să compun foarte rapid,
prea rapid uneori . . . Mă gândesc
chiar să nu

"scrâş:netul neputinţei". Cu
siguranţă că in spatele pre
ocupării pentru constructia
sonoră există o anlUilită
stare, care .fuce ca muzica să
fie pur şi simplu inspirată.
Ce intrebări vă incearcă
atunci când incepeti lucrul ]a
o nouă partitură ?
În primul rând: cum simte pu
blicul ? Apoi vine tot valul de
răscolitoare

mtină.

dă fiecămi interpret. E impor

fi intrat într-un fel de

Dacă regizoml îmi spune că

Am. observat că vă intere
sează să lucraţi in echipă şi,
poate, după un timp, cum. se
spune, obişnuinta naşte nrti
na de care tocmai vorbeaţi.
Cum. se reî:mprospătează o
astfel de relatie ?

varianta mea nu este bună, în

Rutina, dacă există, e numai în

clipa aceea mp partitura şi uit

tine.

instantaneu ce scrisesem . Este

mare,

tant să-1 înţelegi pe regizor până
la capăt, e esenţial ca el să simtă
că l-ai intuit exact. Sunt o foarte
bună

Lmealtă în

regizor.

mâna

-am orgolii
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şi

unui

inutile.

Cu cât regizoml e mai
cu atât te seacă, te suge

de . necesară o supl.mere până la , ca un vampir. Are pretenţii
răspunsuri pe care le au cei ce : sclavie. Poti să ai conflicte cu : uriaşe faţă de ceea ce ai !acut

�

întrebări

zomlui" ca să aud ce indicaţii
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ultima oară Cel mai trist luau
pe care JX>ti să-1 auzi de la un
regizor - eu, elin fericire, încă
nu l-am auzit - este: 'Ţi-a ieşit,
dar nu e ca Fuga, de exemplu,
sau ca Ghetou".
Cum aţi intrat în această
bune de care înţeleg - dinco
lo de mărturisiri, din fehd
pasionat în. care scrieti şi
interpretaţi. nmzica de scenă
- că vă leagă o mare iubire ?
Eram angajată la Piatra Neamţ 
terrninasem Conservatorul în
1977 , la Liceul de Muzică, în
calitate de profesoară de pian.
Desigur, acesta era destinul cel
mai fericit pe atunci. Îi
cunoşteam pe actorii de la
Teatrul Tineretului. Într-o zi a
venit un puşti - era în anul N
atunci, se numea Victor Ioan
Frunză - şi a făcut acea
minunăţie de spectacol, �
nul, care a devenit o legendă a
teatrului
românesc.
La
următorul proiect, eu am crezut
că voi colabora la banda sonoră
ca interpretă. Ei bine, nu ! Mi s-a
propus să fac comJX>ziţi.e. Am
fost destul de crispată la înce
put, dar m-am adaptat repede.
Datorită lui Victor Ioan Frunză
am ajuns ceea ce sunt. După el
m-au solicitat alţii: Nicolae
Scarlat la Pescăruşul, aJX>i alti
.

-

�

.

muzica pentru un spectacol
de stradă, la Farse JX>pulare
ambulante. Fiecare dintre
aceste ipostaze creatoare v-a
adus satisfucţii. Există însă şi
emoţii care se ghicesc mai
greu. Ce vă fuce fericită în.
teatru ?
O să mă credeţi dacă vă spun
că mi se umplu ochii de lacrimi
la fiecare premieră ? Şi decât să
apar la rampă aşa o babă
plângăcioasă, căreia îi tremură
bărbia, prefer să nu ies la

aplauze. Am nevoie de acest
drog, de contactul direct eu
publicul, nu neapărat la o pre
mieră. Pe lângă spectacole
imJX>Itante, cu miză, fac orice.
Am realizat un recital cu Maia
Morgenstem, prezentat cu un
mare succes în această vară la
Marsilia - Maia avea filmări,
muncea covârşitor, iar eu cola
boram la alte trei spectacole -,
de plăcere. Ţin foarte mult la
actorii care vor să se arate şi nu
încremenesc într-o imagine
uzată. Acum fac un recital cu
Mihaela Rădescu de la Teatrul
Mic, care m-a pus să compun
muzică pe o lectură de ziare. A
fost foarte greu. M-am chinuit
vreo trei zile până mi-a ieşit.
Trebuie să ştii să dramatizezi...
Muzica pe care o gândeşti pen
tru scenă e tot teatru. Mă
întreabă lumea de ce nu scriu şi
eu un şlagăr... În vecii vecilor n-o
să fac aşa ceva. Chiar dacă
muzica nu o să primeze nicio
dată într-un spectacol, ea dă şi
publicului,
şi
actorilor o
înţelegere în plus, o emoţie în
plus, îi face pe oameni să
comunice mai bine. Mai mult
decât atât nici nu îmi JX>t dori.

,

Adina Bardaş

Turnee

O piesă .d e doi euro

pectacolul cu piesa Geamgiul de
Matthew Dunstar, in regia Nadiei
Molinari, este un proiect euro
pean care adună pe scenă actori din mai
multe ţări, fiecare dintre ei vorbindu-şi
propria limbă. Nu era de prevăzut ca,
dintr-o asemenea inscenare, să iasă
numaidecât o babilonie. Unele romane,
cum ar fi cele ale elveţianului Mercanton
sau ale românului Ţepeneag, explorase�
cu succes posibilitatea combinării in
aceeaşi frază a cuvintelor din limbi
diferite. Experimentele teatrale ale lui
Karin Beier cu piese de Shakespeare
JUcate la modul multilingv s-au bucurat de
mare succes şi la noi. Noutatea experi
mentului de faţă este că textul este el
însuşi croit la măsurile "europene", ceea
ce înseamnă că adună la un loc tot felul
de poncifuri care, in cel mai bun caz, par

S

regizori, la Iaşi, la multe pecta
se ştie,
muzica are un rol de primă
mărime. A doua oară când
Frunză mi-a întins o mână - a
destinului ! - a fost când m-a
adus de la Iaşi la Bucureşti pen
tru Ghetou. Cu siguranţă că
existau şi variante mai comode.
Cred că JX>ti să fii genial în
provincie, dar tot în provincie
rănlâi . Iar Frunză a avut acest
curaj să mă cheme atunci când
şi el debuta la TNB. Ghetou a
fost o carte de vizită extraordi
nară . După acest spectacol am
lucrat cu Cătălina Buzoianu
patru montări.
Aţi experimentat şi o inter
pretare pe scenă, în. Şase per
sonaje . . , şi coJaborarea cu o
orchestră în. Satyricon, şi
cole penttu copii, unde,

inspirate de postul TV "Euronews", rubri
ca "No comment". Pericolele federa
lizării, înfruntările interetnice, conspiraţiile
tenebroase ale organizaţiilor secrete
formează ingredientele peste care se
toamă o doză bună de simbolism �suflat:
personajul "geamgiul", un fel de Manole
european, repa� mereu ce strică a�ii şi,
in final, practică ferestre in zidul izolării
ridicat de periculoşii "Whisperers"
("Şopocăitorii"). În aceste condiţii, regia
ar fi trebuit să recurgă la mai multă
mişcare scenică şi să potenţeze scenele
"tari" - violuri, necrofilie, perversiuni,
omoruri - măcar pentru a mai distra
puţin publicul plictisit de scenariul pueril.
Din contra, se t�ncăneşte copios in toate
limbile comunităţii europene, neglijându-se
cu totul ritmul şi spectaculozitatea.
Actorii sunt foarte diferiţi ca valoare, de la
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talentata Eleanor Jordan şi distinsa Wilma
Levy până la modestul Filippo Usellini.
Costumele expresive ale Doinei Levintza
nu ajută nici ele prea mult. Impresia este
de teatru de amatori, oarecum in genul
echipei de meşteşugari din Visul unei
nopţi de varll, �� însă a avea farmecul
lor frust. Asemănarea este subliniată de
nişte bizare anunţuri prinse cu ace pe
toate draperiile din foaier, prin care sun
tem avertizaţi să nu ne speriem de
focurile de pistol de pe scenă. Regăsim cu
induioşare candoarea lui Bottom care,
inainte de a face din toată inima ca leul,
are grijă să avertizeze publicul de impas
tu� ca să nu sperie, deh, damele.
Proiectul este multicultural, dar fiecare
pasăre tot pe limba ei piere.
Adrian Mihalache
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imi place
noi în lume

Al

n perioada august-septembrie 1 998,
la invitaţia MAPA (Moving Academy
for Performing Arts) din Amsterdam,
Nona Ciobanu şi lulian Bălţătescu au rea
lizat la Berlin, la Kunstlemof Buch, specta
colul 1 like Beethoven (Îmi place
Beethoven), cu actori din România şi
Norvegia. A urmat un tumeu de două
săptămâni în Germania, Cehia şi Ungaria.
Textul regizoarei Nona Ciobanu, după
piesa The Fever (Febra) de Wallace
Shawn, descrie încercarea febrilă a per
sonajului (interpretat de lulian Bă�ătescu)
de a-şi construi o biografie plauzibilă, o

poveste
coerentă
despre
sine.
Schimbările de ton exprimă diferenţa din
tre comunicarea autentică şi rutină, dintre
confruntarea cu un sine dezagreabi l şi slo
ganele falsei toleranţe şi fericiri, dintre
expresivitate şi indiferenţă, schimbări rit
mate de prezenţa Corului.
Personajul îşi ratează autobiografia. Se
agaţă de semnele destinului său, de frag
mente ce nu pot alcătui o poveste.
Imaginile se desfăşoară circular, amintind
de rotirea peliculei de film. Această circu
laritate conţine, cel puţin potenţial, şi
publicul, imobilizat în acea poz�ie fixă

care face posibilă iluzia teatrală.
Psihologic, personajul interpretat de lulian
Bălţătescu este la fel de imobil; e un spec
tator angoasat de propriul eşec.
Motivul plastic dominant, cercul, se
regăseşte în recurenta literei "o" şi în
metamorfozele capacului de WC
(scenografia: Ana Olteanu), obiect care
devine, pe rând, carte ("Capitalul" lui
Marx), aripi de înger, poarta ratată a altru
ismului ori ecran al introspecţiei.
Mihnea Mircan

Ad ev
rtial
a d evă r i nteg raÎ
'd

Critics' choice

3

'A Huey P Newton Story'

Barb1can Pit

Roger Guenveur Smith gets unoer the

sktn of the co-founoer of the Black

Panther Party

4

'Filumena'

PJccadJI/y Theatre
Sparl<s fly between Michae!
Penntngton · s vatn phtlanoerer and
Judt Dench · s determmed filumena.

5

'Pidgin Macbeth'

PJccadJIIy Theatre

1

Wtllum Sel-spta takes the stage tn

'Oresteia'

Ptdgin. An tmprovement on the

Barb1can Centre

original? See for yourself.

·

Stfvtu Purcarete s bold tnterpretauon
of Aeschylus · :nlogy ftlls the stage

2

'Our Country's Good'
Young Vic

'The Great Feelgood
Shagnasty Art Sting'
Union Tfleatre

Amb•uous attempt to cootrast the

Thts engrossmg beautifully dtrected
play. deservedly featured '"

30 poll last week.

�

6
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TO ·s top

-

fortunes of tdealtstic Russtan
Revolut10nanes wtth cynical

citva timp, un articol dintr-un
cotidian
informa,
cu
vădită
satisfacţie,
că
regizorul
Silviu
Purcărete şi spectacolul său de la Teatrul
Nap.onal din Craiova, Orestia, au fost ,.desfi
intati" de către ziarul britanic ,,Financial
Times", în urma tumeului efectuat în mai
multe oraşe englezeşti. Pentru restabilirea
întregului adevăr, menţionăm că recenziile
favorabile - semnate, printre altii, de cronicari
prestlgtoşi, precum Michael Billington,
icholas de Jongh sau Paul Taylor - au fost
mult mai numeroase decât cele nefavorabile,
iar un clasament întocmit de criticii britanici
şi apărut în publicaţia ,.Time Out" din 14
octombrie
a.c.
plasează
spectacolul
românesc pe locul I !

A

contemporary theatre compantes.
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cum

si

scena lumii

Un
inlanda oferă vizitatorului un
model impresionant de dăruire
pentru cultură. În această ţară cu
5 milioane de locuitori, cu industrie şi
economie avansate, membră din 1 994 a
Uniunii Europene, arta şi educaţia sunt căi
de a dezamorsa tensiunile lumii de azi, de
a ameliora societatea viitorului, modalităţi
de exorcizare a răului de care suferă
omul modem, măcinat de singurătate,
prejudecăţi religioase, polrt:ice, sociale. O
terapie ce eliberează de neliniştile cotidi
ene, de un timp viciat de politică şi
apropie de credinţă şi de Dumnezeu.
Bătălia pentru artă într-o Europă Unită la
început de mileniu este şi bătălia pentru
publicul larg. În această strategie, care
este şi o politică de stat teatrul are un loc
privilegiat. Profesorul de actorie Dick
ldman de la Academia de Teatru îmi
spune că "unul dintre hobby-urile
naţionale este teatrul". Anual se vând 3
milioane de bilete, deci mai mult de
jumătate din populaţie merge la teatru.
Fiecare oraş cu 25 000 de locuitori are un
teatru de repertoriu, cu o trupă stabilă. În
ţară există 50 de teatre subvenţionate de
la bugetul de stat, la care se adaugă 20 de
trupe susţinute financiar de administraţiile
locale şi câteva zeci de grupuri particu
lare. Suedezii, care reprezintă 6% din
populaţie, au şase teatre în limba
matemă.
Într-o stagiune se joacă 500 de piese în
circa 1 4 000 de spectacole. Cei mai jucaţi
autori sunt Shakespeare şi clasicul finlan
dez Aleksis Kivi. În repertorii, un loc
important îl are dramaturgia contempo
rană. La Helsinki, la Centrul TINFO, care
adăposteşte asociaţiile de creaţie naţio
nale şi secţiile afiliate la institutele inter
naţionale, se află o bibliotecă cu texte din
dramaturgia actuală universală, traduse în
finlandeză. O sursă de inspiraţie şi infor
maţie pentru artişti şi teatre.
Piesele finlandeze contemporane nu se
publică în volume, dar în fiecare stagiune
întâlneşti pe afişe 70-80 de premiere cu
texte noi. Această avalanşă de producţii
naţionale se datorează şi secţiei de dra
maturgie a Academiei de Teatru, care îi
iniţiază pe tineri în scrisul pentru scenă,
radio, 1V.

F

nal
Fiecare teatru pregăteşte cel puţin un
spectacol pentru copii, iar activrt:atea a
cinci institute le este dedicată în exclusivi
tate.
Teatrul în aer liber, cu stagiuni perma
nente, este o particularitate a mişcării
artistice finlandeze, unde profesioniştii se
întâlnesc cu amatorii. În învăţământul pre
universitar, elevii suot familiarizaţi cu
teatrul. iar Universitatea de Teatru ţine
anual, prin Academia de Vară, zeci de
cursuri, seminarii, ateliere pentru public.
Grija pentru arta de a fi spectator, a cărei
esenţă este participarea, a dus şi la
crearea unor spaţii speciale în câteva
citadele internaţionale ale culturii vizuale.
Finlandia Hali, proiectată de Aivaro Aalto,
cel care a revoluţionat arhitectura secolu
lui XX, sau Muzeul de Artă Contem
porană Kiasma adaugă noi dim.ensiuni
noţiunii de "spectator de teatru" şi invită
la meditaţii despre rolul şi profilul artistu
lui viitorului: ce înseamnă să fii cre
ator în noile contexte instituţionale
şi comunitare, ce înseamnă să con
struieşti într-o lume dominată de
computere şi multimedia ?
De altfel, interesul publicului pen
tru teatru este foarte mare pentru
că această artă se găseşte în avan
garda culturii finlandeze.
Profesorul Pentti Paavolainen îmi
declară: "După revoluţia din anii
'60, când ruptura dintre maeştrii
vechii generaţii şi tineri a fost radi
cală, reforma managerială şi artis
tică a evoluat firesc, fără şocuri. Cei
din anii '80 erau preocupaţi mai
mult de mesajul politic al creaţiei
16r, iar cei din anii '90 sunt mai
interesaţi de lărgirea graniţelor, de
modul cum dialogul artelor sau
noile tehnologii, imaginile generate
de calculator pot deschide noi
spaţii pentru jocurile artistice".
Opinia profesorului am regăsrt:-o
ilustrată în modul cum se face
educaţia viitorilor oameni de
teatru. La Academia de Teatru din
Helsinki, studenţii secţiilor de acto
rie, regie, dans, dramaturgie, sunet
şi lumină, pedagogie colaborează,
pregătind împreună producţii.

Rectorul [4uri Sipari îmi mărturiseşte că
"şcoala constrt:uie un ferment al activităţii
teatrelor profesioniste. Festivalul nostru
bienal Joc, dedicat experimentului, este o
întâlnire naţională foarte importantă pen
tru lumea teatrală finlandeză". Această
părere este confirmată şi de profesoara
Maria Liisa Nevala, directoarea Teatrului
Naţional din Helsinki: "Secretul vitalrt:ăţii
instrt:uţiei noastre, devenită membră a
Uniunii Teatrelor din Europa, în cei şapte
ani de când mă aflu la conducerea ei, a
fost colaborarea cu artiştii tineri, chiar din
perioada lor de studenţie, deschiderea
noastră către formele experimentale în
teatru".
Acest spirit al modemrtăţii şi interesul
pentru creaţia contemporană domină şi
festivalurile. Puţine la număr, dar foarte
bine organizate, ele promovează mai ales
producţiile naţionale cu texte actuale şi
viziunile scenice care încearcă să deschidă
noi căi în arta spectacolului. Este şi deviza
prestigiosului Festival Internaţional de la
Tampere, care pune în dialog teatrul fin
landez cu trupe şi oameni de teatru din
străinătate.
Cea mai proaspătă amintire a finlan
dezilor a fost prezenţa remarcabilă la
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ediţiile trecute a criticilor Alice
Georgescu şi Victor Parhon şi a
spectacolului Saptămâna luminată de
Mihai Săulescu in regia lui Mihai
Măniuţiu de la Teatrul Naţional din
Cluj.
Această reverenţă faţă de arta mo
dernă a animat şi Festivalul de vară
de la Helsinki, aflat la a 30-a ediţie.
Un festival al festivaluri lor, care trans
formă oraşul intr-un templu al
artelor, unde se întâlnesc muzica,
teatrul, dansul. pictura, sculptura,
arhitectura. În program figurau foarte
multe reprezentaţii in care graniţele
dintre arte sunt abolite şi din care
expresia teatrală, ca şi cea coregrafi
că sau m uzicală, ies imbogăţite.
Regizorul Lloyd Newson in aJcâiul
lui
Ahile,
coregrafele
Tina
H uczkowski in Euforie şi Maijeli
Liikasen in Tncântare pledau cu rafi
nament pentru această nouă poetică.
În explozivul Strigătul Cameleonului,
regizorul şi coregraful jozef Nadj
aduce şi elemente de acrobaţie.
Circul devine sursă de inspiraţie şi
pentru povestea lirică a celor doi
clovni aflaţi in căutarea iubirii, din
spectacolul Quisaitout şi Grobeta. in
regia germanului Benno Besson.
Influenţa noilor mijloace de comunicare
electronice asupra artelor îi inspiră şi îi
preocupă pe oamenii de teatru.
Atitudinea lor faţă de cyber-spaţiu este
una creatoare. Un punct de mare atracţie
al Festivalului de vară a fost Bună
dimineaţa, Helsinki, un concert-operă
multimedia care se desfăşoară pe scene
uriaşe şi ecrane gigantice. O poveste
despre război, pace, dragoste, cu sute de
interpreţi, actori, dansatori, cântăreţi. De
asemenea, Noaptea Artelor, un carnaval
non-stop sub semnul căruia se desfăşurau
peste 1 00 de manifestări teatrale. Un
forum al reflecţiei pe această temă va fi şi
a cincea întâlnire (din luna noiembrie) a
Ligii Europene a Instituţiilor de Artă, care
cuprinde patruzeci şi una de ţări, printre
care şi România. Manifestarea la care a
fost i nvitat şi ministrul Culturii, Ion
Caramitru, a avut ca temă "Încotro
mergem ? Artistul - punte de comunicare
in mileniul III". Finlanda, care se află, ca
tehnologie informatică, in topul celor mai
dotate ţări, vede in computer, multime
dia, video, mijloace de a lărgi frontierele
artei, de a-i face pe oameni să se apropie
intre ei. Expresii ale acestei convingeri
sunt şi Festivalul Art Media '98 din
toamnă, aflat la a zecea ediţie. proiectele
ambiţioase anunţate de Universitatea de
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Artă şi Design şi finanţate de firme mari
ca Nokia, Apple, Alessi, Arabia, sau inau
gurarea, in 1 999, a Centrului finlandez
pentru cercetare media din Helsinki. În
toate aceste programe şi manifestări,
teatrul este o componentă puternică.
Mileniul III se confruntă, in opinia finlan
dezilor, nu numai cu era informaticii, dar
şi cu un original "banchet al artelor".
O tendinţă 'indrăzneaţă" ce câştigă teren
in artele spectacolului şi pe care am întâl
nit-o şi in Franţa, la Festivalul Internaţional
al tinerilor regizori, este folosirea "artei
culinare" ca element in reprezentaţii sau
ca ambient. În montarea franţuzească O
sărbătoare pentru urechi, eroii sunt doi
celebri bucătari lionezi, o orchestră de
jazz şi un maestru de ceremonii. Împre
ună cu ei, participăm la o serie de intâm
plări teatralo-muzicalo-gastronomice, iar
după aplauzele finale suntem invitaţi in
foaier să ne infruptăm din delicatesele
pregătite de cei doi maeştri. Spectatorii
sunt incântaţi de această experienţă. Că
aşa este o demonstrează şi alt punct de
mare interes al Festivalului de la Helsinki:
Piaţa Gustului. În vecinătatea Catedralei
Luterane, publicul se întâlneşte in aer
liber, pe scene imense, cu artişti şi com
panii, dar şi cu alese preparate culinare
autohtone. Banchetul artei spectacolului
şi al artei gastronomice continuă până
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seara târziu in cele 34 de restaurante şi
cafenele.
Pentru acest maraton al artelor de la
Helsinki, o emblemă a fost expoziţia
"Brâncuşi, 7 opere de tinereţe",
patronată de Ministerul Culturii din
România, de Ministerul Culturii şi
Asociaţia Sculptorilor din Finlanda.
Nevoia de Brâncuşi a finlandezilor şi
tenacitatea unui mare iubitor de artă,
ambasadorul
Heikinheimo,
Mikko
Finlandei la Bucureşti, a făcut posibil acest
eveniment.
Aşa cum remarcau la vemisaj cei doi
miniştri ai Culturii, Ion Caramitru şi Claes
Andersson, "a fost un privilegiu să fii con
temporan cu această expoziţie. O provo
care pentru artişti şi public", "Brâncuşi,
admirat de Alvaro Aalto, care 1-a vizitat la
Paris şi New York, este prezent pentru
prima dată cu sculpturile sale in ţările
nordice, iar arta sa are un impact asupra
culturii vizuale şi continuă să fie sursă de
inspiraţie".
Alegerea "Sărutului" ca efigie a
Festivalului de vară de la Helsinki
mărturiseşte despre impactul acestei
intâlniri spirituale asupra culturii finlan
deze. O cultură care contaminează, la
rândul ei.
Ludmila Patlanjoglu
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