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upă ce a fost Veta la debut. a devenit Ziţa la maturitate, într-o simetne inversă care îi. sintetizează, într-un fel, traseul scenic.
De la mahalag1oaica supusă sentimentelor de romanţă până la rnahalagioaica cu pension şi cu lecturi "cosmopolite", Dorina
Lazăr a făcut un larg ocol prin toate rolurile vieţii. A exprimat mereu energia naturalului, a firescului, atât de greu de obţinut

pentru că presupune o reţetă în care jocul cu catastrofa este foarte periculos: orice spectator ştie să identifice sau să recunoască

alcătuirea de pe scenă. Pentru că alcătuire este şi nu simplă translare a sentimentelor şi gândurilor din spaţiul privat în spaţiul pu
blic. Dorina Lazăr este tipul de actriţă care a renunţat în mod conştient la ceea ce sclipeşte, la culorile tari, asumându-şi greaua misi

une de a caracteriza cenuş1ul. Şi câte nuanţe, explicaţii ŞI frumuseţi are această culoare când este interpretată cu talent...

Noaptea furtunoasă Ziţa e colorată la propriu ŞI la figurat. Dorina Lazăr a dovedit că stăpâneşte şi teritoriul compoziţiei spec
E la fel de precisă în motivaţiile şi gesturile ei ca şi în rolurile "realiste" şi, printr-o scamatorie a talentului, rezultatul
potenţează inocenta stupidă, transformând
în delir verbal, aventura sentimentală în obsesie erotică. E o sărbătoare când

În

taculoase.

chipul familiar, care părea de mult pus la locul

m, îşi redobândeşte autonomia şi viaţa proprie, plină de surpnze.

Magdalena Bo
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e obsetvă un freamăt febril al dramaturgilor pe teritotiul eclit01iaJ.
Autori tineri, privind cu melancolie cău·e scenele teatrelor, autori
în vârstă,

cu

c.v.-utile încărcate de volume, prerniere şi premieri,

dar şi, tnai ales, autori care nu au absolut nimic a spune se
grăbesc să-şi publice piesele- bune şi rele, la grămadă-, aglome
rând standurile librăriilor, rafuuile bibliotecilor publice şi farniliale

şi dând de lucru, din când în când, câte unui aitic harnic , scrupu

los şi măcinat de nostalgia ex:haustivităţii. Eu însumi sin1.t uneori câte un impuls
violent de a-mi tipări saierile dramatice, amăgindu-mă, ca şi confraţii mei, cu iluzia
că teatrul e literatură, că piesele se citesc precum Sandra Brown şi Pavel Coruţ, că
există un public dornic de a se desfăta cu lectuti drdl1Uturgice, preferându-le pros

u-aţiei telenovelistice din faţa televizoarelor. Arn văzut oatneni în tren sau în n1.etrou
citind ziare, reviste, ron1.ane, tratate, cursuti universitare, literatură pentru copii, dar
pe nimeni delectându-se cu piese ele teatru.

literatura dmmatică se citeşte când e vorba de clasici (şi numai· de clasici !) în
şcoală, de cău·e elevii dotaţi şi superdotaţi, care înghit de obicei toată bibliografia.

În rest, mai citesc piese unii

secretari literati, unii regizoti, unii actori şi (doat) unii

directori de teatru. Şi, vai, etiticii de teatru ! Deptinderea de a publica dramaturgie

(mai ales când nu e jucată !) ne-a rămas din epoca apusă (?): ştiind cât de puţine

şanse aveau piesele de a ajLmge pe scenă, autotii taceau tot posibilul să le

tipărească, în ideea că măcar a"<>a vor rămâne penuu mai târziu (când vom scăpa

de Ceauşescu, Tamat-a Dobtin şi Petre Ştefănescu...), iar piesele vor putea să vadă
lumina rampei.

Oricum, la întrebarea dacă teatrul e literatură, I.L. Cat-agiale răspunde fără echivoc:
"Nu ! Teatrul şi literatut-a sunt două arte cu totul deosebite şi prin intenţie, şi prin
modul de manifestare al acesteia. Teauul e o artă independentă, care, ca să existe
în adevăr cu dignitate, trebuie să pună la setviciul său pe toate celelalte arte, fără
să acorde vreuneia dreptul de egalitate pe proptiul lui teren". Şi, în alt loc: "Teatrul,

după părere-el me-a, nu e un gen de artă, ci o artă de sine-stătătoare, tot a"<>a de
deosebită de literatură în genere şi în special de poezie, ca orişicare altă artă

-

de

exemplu ardl.itectura".
Dt-amaturgilor visând cohorte de cititoti cat·e se năpustesc asupt-a volumelor lor ca

nişte ftare hătnesite le recomand lectura articolului "Oare teau·ul este literatură ?'' de
Caragiale din ''Epoca", 8 august 1897 (opere, vol.

ID). Va

fi ca un duş rece în plină

iatnă.
Dumitru Solomon
P.S. Salutăn1. apariţia numărului special al revistei "Teauul azi".
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Festivalul Naţional de Teatru

"Teatru tânăr" a dat o idee despre ceea
ce urmează în teatrul românesc: aşa cum

liberaţi de perspectiva competiţi ne, clasice şi contemporane, performanţe
ei, oamenii de teatru au putut fi, actoriceşti remarcabile. Preocuparea pen
de astă dată, mai atenţi la propu tru reprezentativitate se rezolvă de la sine
nerile colegilor lor, la ceea ce a transmis dacă criteriul iniţial este cel al valorii. În
fiecare reprezentaţie şi la imaginea globa sfârşit, lucrurile s�au aşezat la locul lor,
performanţele individuale decurgând din
lă pe care teatrul românesc a oferit-o prin
cele zece spectacole selecţionate. Ediţia i mportanţa şi seriozitatea proiectului
din acest an a festivalului - care, de nouă colectiv. Prezenţa a trei Teatre Naţionale
ani încoace, a experimentat diverse for (Bucureşti, Craiova, Timişoara), a Teatre
mule de organizare, a unit şi a despărţit : lor "Bulandra" şi "Nottara" din Bucureşti, a
conştiinţele critice, şi-a contestat selecţio colectivelor din Braşov şi Piatra Neamţ, a
nerii - a izbutit în cele din urmă o viziune Teatrului Maghiar de Stat din Cluj semna
consistentă asupra nivelului real al artei lizează corect centrele de creaţ1e puter
spectacolului din România, lipsită de ifose nice, unde subvenţia statului şi isteţ1mea
dar şi de concesii. Formula unui director managerială sunt folosite cu plan şi pri
de festival, responsabil şi de selecţie (bu cepere, spre satisfacţia art(ştilor. a criti
nă), şi de organizare (bună î[1liniile mari şi cilor, dar şi a spectatorilor. Teatralitatea
enervantă în cele mici, cum ar fi distribui marilor proiecte regizorale vizează comu
nicarea şi nu pulverizarea poveştii prin
rea cu întârziere a biletelor de protocol),
îşi dovedeşte raţionalitatea. Cristina Du exhibarea unor conexiuni contorsionate
şi a unui vocabular scenic de uz personal.
mitrescu, critic de teatru cumpăn1t, cu
Libertatea de creaţie trebuie să fie
opţiuni argumentate, asigură de doi ani,
singură, continuitatea criteriilor. Alegând îngrădită de libertatea spectatorilor de a
spectacolele bune, cele care merită să fie veni sau nu la teatru.
văzute şi discutate, selecţia a acoperit har Au fost prezente în festival "mari
ta teatrală a ţării, propunând creaţii ale montări", proiecte demiurgice: Orestia
(regia: Silviu Purcărete), 1 794 (regia:
regizorilor din toate generaţiile, piese
bune ale dramaturgiei româneşti şi străi- Alexandru Darie), Petru (regia: Cătălina
Bi,Jzoianu), care mărturfsesc ambiţia sce
nei de a rivaliza cu viaţa însăşi, propunând
o versiune a marilor mituri ale istoriei prin
evidenţierea legătunlor cauză-efect.
Alături de manie orchestre simfonice au
fost prezente şi rafinate ansambluri de
cameră, unde măiestria regizorului îşi
dizolvă viziunea în asamblarea şi omogenizarea performanţelor actoriceşti: Azilul
de noapte (regia: Ion Cojar), Lungul drum
al zilei către noapte (regia: Alexandru

E

s-a prezentat în această săptămână,
inovaţia se face cu ochii la tradiţie, lipseşte
nebunia, atitudine prin care se ocoleşte
atât eşecul cât şi afirmarea certă a unui
talent specific.
Pentru un ipotetic spectator venit de pe
planeta Marte, unde n-au ajuns încă
veştile despre criza economică din
România, festivalul nu a fost expresia unui
teatru pauper. Talentul şi dexteritatea
scenografilor (personalităţi despre care se
vorbeşte încă prea puţin) au asigurat nu
doar "faţa" spectacolelor, c1 şi reala lor
bogăţie: expresivitatea autonomă. Pe de
altă parte, huliţii bogătaş1 din România nu
sur\t insensibili la chemările muzelor.
Numele sponsorilor apare pe mai multe
afişe, chiar atunci când nu-şi asumă, ca în
cazul companiei SMART, responsabilitatea actului artistic. Şi, tocmai pentru că
Dabija), Uvada de vişini (regia: Vlad în organizarea festivalului au fost implicate
Mugur). Toate aceste spectacole, dincolo
şi persoane a căror meserie este negoţul
de eventualele ob1ecţii, exprimă normali- . şi nu cultura, pare straniu că nu s-a făcut
mai mult pentru popularizarea mani
tatea maturităţii , momentul în care artiştii
,
au izbutit să se debaraseze de tentaţia : festării în oraş, în vederea atragerii unui
rivalităţii cu piaţa şi parlamentul. Se poate public deocamdată neutru. Sărbătoarea a
spune că acum, în sfârşit, teatrul s-a elibe fost nu a oraşului, ci a celor ce iubesc
rat de funcţia propagandistică atribuită de teatrul şi în zilele lui de lucru. Şi, după
autorităţile comuniste şi asumată apoi de cum s-a dovedit. ei nu sunt - noi nu sun
bunăvoie cu mesaj contrar. Prezenţa regi tem - atât de puţini.
Magdalena Boiangiu
zori lor Vasile Nedelcu, Vlad Massaci ,
Claudi u Goga în secţiunea intitulată
·
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anchetă

Femeia-re
1.

IZ Of
un
han ICap

Cum aţi fost privită Ia începutul carierei de către colegi, de către
actori, de către ceilalti colaboratori ?

2. În ce măsură v-a influenţat personalitatea munca într-un domeniu
dominat de bărbaţi ?

folosesc ceea ce e rău pentru
ceea ce e bine; şi din fiecare
experientă

dezastruoasă

am

învăţat câte ceva şi am intrat

3. De ce credeti că atât de multe tinere sunt interesate de regie ?
4.

•

mai pregătită şi mai călită în

Cum aţi caracteriza această generatie de femei-regizor ?

expetienţa următoare. Sigur că

5. Ce şanse au aceste tinere să se impună ca regizoare ?

am fost un regizor - şi nu mă
refer acum

la condiţia mea de

CĂTĂLINA BUZOIANU:
1. A, la început... la început,

mă respecte. Câteodată aveam

femeie - care întotdeauna, sau

necazuri şi acasă,

aproape

profesorul meu, Ion Olteanu,

care,

fiind

şi

cu

el

soţultneu,

un

tip

de

întotdeat.ma,

succes; asta putea să

a

avut

mă ducă

fată de care am o foarte mare

rnacho, îmi respecta, mă rog,

pe un drum nefeticit, puteam

stimă,

profesia, dar susţinea că femeia

oricând eşua din orgoliu şi sufi

a

spus:

"Domnişoară,

trebuie să stea acasă şi, când e

cientă.

şansonete în baie !". Pe urmă,

acasă,

să fie acasă, nu în altă

teamă de succes şi l-am lăsat

colegii mei, Tocilescu mai ales,

parte. De fapt, nu am suferit de

mereu undeva în spatele meu,

făceau t.m mişto teribil: "A, ai un

pe

de

pentru că de fiecare dată după

copil, eu, dacă aş avea t.m copil,

femeie. Pot să vă spun că am şi

un succes mi s-a întâmplat şi o

cum spunea Solionîi, l-aş prăji

profitat foarte mult; pe vremea

dumneata

ar

trebui

să

cânţi

în tigaie şi l-aş mânca pe pâine!"

urma

condiţiei

mele

tnare

Totdeauna

nenorocire

când eram tânără şi destul de

foatte rău.

fermecătoare,

mi-a

sau

fost

ceva

tot

Cred că ceea ce tni-a folosit

d1estii de astea "drăguţe", de

farmecul

la bătaie pentru a-i

foarte mult a fost instinctul de

care acum îmi aduc aminte cu

cuceti pe actori şi pentru a-i

femeie, care m-a ajutat să-mi

multă duioşie. Când m-am dus

face

găsesc locul, să-mi simt limitele,

la Iaşi, după ce am terminat fa

Adevărul e că trebuia uneori să-i

Şi,

în

sfârşit,

o

mulţime

de

cultatea, ca să pun Pescăruşul
cu care trebuia să-mi dau exa

menul de diplomă, era acolo

Ion I.ascăr, un actor extraordi

să

repete

puneam

cu

plăcere.

mod nu nunl.ai. tiranic, aşa am1.
se obişnuieşte în regie. Mai ales

că

att.mci începuse

"dictarura

nar şi un donlil, despre care

regizorului", care, în paralel

toată lumea îmi spunea că o să

cea instituţionalizată din ţară, tri

scape batista pe jos când o să

t.illl.fa pe toate scenele lUITii.i;

apar eu pe scenă şi o să zică:

câteodată mi se reproşa că sunt

"Domnişoară,

nu

vrei

să

iei

et.l

Lm fel de regizor-dictator. Dar

batista ca să te ştergi la nas?".

am simţit att.mci, din instinct, că

Nu s-a întâmplat aşa. Dimpo

tott.u trebuie să pornească din

trivă, m-a respectat şi a jucat

iubire, că tnănuşa trebuie să fie

foarte bine. Da, s-au întâmplat

de catifea, că actorul trebuie să

multe lucruri cu haz (şi altele,

se

fără haz), au fost destule situaţii

un

în care colegii mei - mai puţin

mea calitate a fost tenacitatea:

cei

nu m-am lăsat copleşită rricio

de

dasă,

cu

care

m-am

înţeles foarte bine - s-au pUitat
ca nişte

rnacho, n1.-au pus la

locul meu, s-au şi enervat att.mci

convingă singur ca să facă
luau.

Cred

că

principala

dată de situaţia mea "inferioară"

de femeie. Am fost ca o furnică,

am adUll.at de oriunde şi orice

când am început să-nri constru

et.l

iesc

foarte multă seriozitate, şi întot

aşa,

gospodăreşte,

să

conving să colaborăm într-un

multă

pasiune,

dar şi cu

temeinic, ceea ce se cheamă

deauna am ştiut, sau, dacă nu

carieră; pe urmă au început să

am ştiut, am simţit că trebuie să
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simt

când

un

drum

era

îndlis . Dar chiar şi când am

demnitate

simţit că e un câştig cert, am

departe.

sunt chiar rna.i put 'tni e decât

preferat să las totul şi să plec în

2. Nu ştiu dacă mi-a influenţat

b-Ji •t,.i.i.

altă parte, acolo unde ştiam că

personalitatea. Un om care nu

Bleont s:1u la

şi

am

trecut

mai

pentru aceste fete care, uneori,

Alice

Mă

refer

Barb,

la

Beatrice

ona Ciobanu, la
Andr �ea

Vulpe,

pot să învăţ.

e puternic nu poate deveni pu

Eu nu am făcut niciodată un

ternic. Probabil că am avut eu o

luau "în sine"; întotdeauna am

genă foarte solidă de la părinţii

una

pornit de la o experienţă de

mei. Cunosc bărbaţi mult mai

intrând într-o zonă antipatică.

nenorociţi decât mine, mult mai

Ele şi-au acceptat condiţia de

iar

viaţă,

viaţa

mea

n-a

fost

Anca Bradu.

Nu văd pe nici

Inasculinizându-se

au

uşoară deloc. Şi, întotdeauna,

vulnerabili,

sunt

femeie şi au continuat să fie

ceea ce făceam era acoperit de

ext:t.-em de sensibilă. Umilinţa în

chiar fermecătoat-e, şi pe scenă,

adevăr.

avut

profesie nu ţine cont de faptul

şi în viaţa de toate zilele.

noroc că am cunoscut oameni

că eşti bătbat sau femeie, poţi fi

3. Ct-ed că băieţii s-au plictisit să

extraordinari, bărbaţi care m-au

bărbat şi să fti foarte umilit.

facă

plăcut- cum au fost liviu Ciulei

Aş vrea să vă vorbesc despre

totuşi

sau Radu Penciulescu - pentru

femeile-regizor din jurul meu,

supravieţuire.

ceea ce făceam; a-ed că

care au ştiut să devină puter

Pentru fete este o aventură şi

Pe

urmă,

am

asoci

au mereu imaginea mea fragilă,

deşi

şi

eu

nice. Sorana Coroarnă Stanca a

o

meserie
foarte

care nu

multe

at-e

şanse

de

ele au senzaţia că îşi pot depăşi

printr-un contrast foarte puter
nic, cu ceea ce făceam. liviu
Ciulei îmi spunea, ţin minte: "Ai
multă

mai

forţă

decât

zece

bărbaţi"; Radu Penci:ulescu era
tot timpul uimit de puterea asta
venea de undeva din
m.ine. Pe w1.nă am cunoscut

care

femei

extraordinare

-

Gina

Patrichi a fost pentru mine un
exemplu de viaţă. Şi ea mi-a
spu

odată, când eram foarte

nenorocită, un lucru pe care nu
l-am uitat: "Să şti.i că viaţa este a
învingătorilor".

Apoi

există

o

pleiadă de actriţe senzaţionale
în ţara asta: Olga Tudorache,
Valeria Seciu,

Rodica Negrea,

Mariana Buruiană, Oana Tudor
-

vorbesc

despre

femei

din

toate generaţiile -, femei extra
ordinar de putenlice, de femi
nine, eat-e înghit viaţa cu toată

pofta, ca să zic aşa, eat-e câte
odată sunt mai puternice decât
bărbaţii, care ştiu să fie femei
până la capăt. Ca să nu mai
vorbesc de Maia Morgenstem
sau de Mariana M.ihut, ultima

limitele.

Totuşi,

este

o

făcut întotdeauna ce a vrut în

astfel

mesetie. Sanda Manu, fără să

meserie foarte grea pentru o

fiind o adevărată foiţă a naturii,

fie violentă sau să se impună

femeie. Eu nu le sfătuiesc să

pur şi simplu. Ele m-au ajutat să

ptin fotţă, a ştiut întotdeauna să

facă regie. Pentru ca o femeie

înţeleg că această condiţie nu

facă luaurile exact, cu măsură .

să poată face profesia asta, tre
bLlie să supotte orice, să fie ca o

este deloc uşoară, dar nu este

Am avut studente pe care le-am

nici tragică.

iubit extraordinar de mult toc

broască ţestoasă, să inu·e într-o

Sigur că n-o să vă povestesc

mai pentru că erau featte talen

carapace peste eat-e poate să

acum momentele de disperare

tate. Mona Chirilă, de pildă, una

treacă

din viaţa mea, când am fost

dintre cele mai dragi studente

tanc.

pe eat-e le-am avut, a trecut ptin

fi

lovită,

când am

suportat

mi

tocănii, exact pentru că eram

situaţii foarte grele, pe care le-a

femeie. Bărbaţi care îşi imagi

traversat cu multă demnitate şi

nau că sunt mai puternici decât

cu acelaşi talent. Ea este şi un

mine au făcut cele mai odioase

pedagog

lucruri

foarte mult.

pentru

a

mă

jigni

şi

wnili. M-arn apărat cu destulă

�

8

deosebit;

o

admir

Am o foarte mat·e admirat)

J
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şi un

camion

sau

un

i să ştie că întotdeauna va

rnai

aspru

judecată

decât

mulţi bărbaţi mai puţin talentaţi.

În majotitatea lor, aiticii no ui

sunt fetn�i; or întotdeauna ele
sunt soUdare cu bărbaţii şi nu

·u f, '111 'il , întotdeauna îi ad-

111 i 1:1

pe fyJ.ieti

i le fac un fel de

u·enă. De aceea în privinţa unei

Nici un regizor, bărbat sau fe

ceva din tine însuţi. A fost cea

femei-regizor

meie, nu poate face o astfel de

mai cumplită întrebare, cea mai
violentă revelaţie: ce înseamnă
a supravieţui şi ce înseamnă

multe

sunt

îndoieli,

mult

mai

meserie

suspiciuni,

carismă,

fără

fără

capacitatea de a convinge, de a

răutăţi.

?

compromisul

seduce. Penuu mine Lm exem

Există un fel de natură femi

Ce

înseamnă

succesul (ar fi putut tr.li,

nină, sul:x::onştientă şi care face

plu extraordinar este cel al lui

ca împotriva unei fem.ei întot

Strehler, care era un bărbat fer : fi putut avea succes) şi ce în

mecător, seducător. Era şi tiran, : searnnă eşecul, încăpăţânarea
dar pe scenă era divin, ca w1 'de a "dovedi" până la capăt zeu.
ce?.

deauna să se reverse un fel de
cerneală sepia, într-o apă tulbu
re. Sigur că nu m-am. supărat
întotdeauna, uneori nu m-arn

Regizorii pe care i-arn admirat

supărat deloc şi pot să înţeleg,

foarte

mult

în

Ciulei,

Penciulescu,

general,

tot

ce

este

a-ea, ar

în

Am adresat ultimele trei
întretx:iri şi lui
niDOR MĂRĂSCU, regizor şi

întotdeauna
Pintilie,

•

legătură cu o femeie şi mult mai

Esrig- erau, de asemenea, băr

puţine

baţi exu·em de seducători şi de • profesor universitar la UATC:

lucruri

despre

bărbaţi

puten"lici,

aveau şi un fel de calităţi femi : scurt şi atât: pentru că nu ştiu ce

Se spune, de obicei, că o

de

fermecătoti

şi

. 3. Sunt tentat să dau un răspuns

(dar încerc să-i înţeleg şi pe ei).

�5.

nine, ca să spun a"<>a, de aceea , le aşteaptă. Se poate atgumenta.

femeie lucrează mult mai bine

au

şi lucrat atât de bine

cu ' Întrebarea pe care mi-aţi pus-o
: atn

femeile.

repetat-o, în at"li, tuturor stu

Penu·u a fi regizor trebuie să ai • dentelor pe care le-atn îndm
capacitatea de a îmbrăţişa în . mat, fără să capăt niciodată un
treaga natură Lunartă, de a şti

t'ăspLms

totul despre oameni şi de aceea

făcut

marile

satisfăcător.
le

să

Asta m-a
că îmi

bănuiesc

Ariane : asc.und - sau îşi ascund - ceva

regizoare,

. Mnouchkine sau Pina Bausch,

ce

·

ar

ţine de o negură a tim

au această capacitate de a fasci . purilor în

eat-e femeile con

na. Mă uitam, zilele trecute, la • duceau societăţile tribale.
Nona,

care

lucra

cu

Victor : Matriat·hat t-egizoral ?

Rebengiuc şi cu Virgil Ogăşanu • RăspW"lSul nu mă satisface inte
pe scenă- doi bărbaţi putemici,

: grai.

Mai

doi actoti vânoşi şi care erau, în • această

degrabă

situaţie

se

cred

că

datorează

faţa ei, extrem de politicoşi şi : Lmei întâmplări care caracteri
arnabili pentru că ea este o per : zează
.

soană fermecătoare.
Am avut mai multe fete în ulti
ma clasă de regie. Theo a avut
o evoluţie spectaculoasă, Alina,

timpul

care îl

pe

tra

: versărn. Tinerii nu mai sunt pre
• ocupaţi de o mesetie în care se
: câştigă

puţin

şi

se

munceşte

: mult, drept care la examenele

, de �drnitere proporţia este net
va : în favoarea tinet-elor Cat"ldidate.

delicată şi profundă, a strălucit,
Uana,

cultă

şi

putemică,

: învinge, Mirela, CLuninte şi ti : Asta ar explica, poate, de ce,

midă, va cuceri, Tatnara, strat"lie : bW"lăoat'ă, în promoţia mea din

fel

de

bine.

Înu·-adevăr,

colaborarea mea cu actriţele a

terminat

facultatea

. unsprezece regizori şi o singură

tată, va ului. Am avut însă o sin-

iar în promoţia eat-e a tenninat

lucrat şi cu actori extraordi.nati, : gură
la

au

'

• va învinge, Anca, foarte talen

cu acuiţele pe scenă. Dar arn

1 970

şi sigură de ea, va pocni, Mo
nica, încrezătOat-e în ea însăşi,

studentă

gândesc met-eu

la

care

mă

ca la copilul

meu: Csilla. Uluitoare, genială.

regizOat-e -Cătălina Buzoianu-,
acum

trei

at"li - clasa Silviu

Purcărete - au fost şase regi
zoare şi un singur 1-egizor. Mă

impresionat întotdeauna pentru

Ea n-a suportat condiţia de fe

întorc la primul meu răspLms şi

că avem o expetienţă de viaţă

meie, nici în meserie, nici în

argumentez:

din

cele

şase

comună. Dar şi din înfmntarea . viaţă. A vmt totul până la capăt

tinere, în aceşti trei at"li doar una

dintre un bărbat şi o femeie pe

Nu ştiu dacă a clacat sau, pur şi

singură a avut curajul să con

scenă poate să iasă ceva foarte

simplu, ne-a at'ătat tuturor ce

ducă diferite triburi din difetite

• înseamnă să fii inn-ansigent,
pur, fără jumătăţi de măsură. De
când nu mai e, mă întreb
met-eu dacă am avut dreptate
să u-ec peste otice sau dacă ea

teatre; celelalte au eşuat deo

interesant.
Cred că aceste tinere care s-au
lansat şi sunt acum deja cettitu

dini au ce căuta în această pro
fesie tocmai pentru că sunt
femei şi aduc expetienţa lor,

a avut dreptate at'ătându-ne că

farmecul şi ştiinţa de a cunoaşte

fiecare compromis înseamnă să

CYMnenii ca fetnei.

ucizi, să distrugi, mereu, câte
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camdată în profesii mai mult
sau mai puţin legate de facul
tatea pe care au termina t-o.
Din promoţia care a tenninat
acum

doi

at"li

,

îndrumată

de

mine, din opt tinere regizoare
până acwn s-au

impus doar
9

�

am

făcut dans am investit-o în

două - Beatrice Bleonţ şi Silvia

Bineînţeles că aş fi putut să mai

Ionescu. Restul... decx:amdată. .

exist

4. Prelevând acest eşantion de

Operei, dar nu un dansator per

două

numără

formant, puteam să fac nişte

2-3. În primul rând cred că

pai

rolişoare, cât să trec pe acolo şi

foarte multă seriozitate; să ştie

sprezece care au terrninat facul

să-mi iau salatiul, la un moment

foarte bine ce

tatea de regie, m-aş hazarda să

dat să ies la pensie... În '89,

că enonn acest lua-u pentru că

spun că sunt bărbate.

când

eu cred că este imposibil să-ţi

5.

Coregrafie la ATF, am intrat aici.

.

doar

promoţii
trei

care

regizoare

din

la întrebarea privind şansele

ca

s-a

dansator

înfiinţat

pe

scena

secţia

de

pe care le au aceste studente să • Şi după un an de a-eaţie core-

se

impt.mă ca regizoare în tea • grafică

trele

profesioniste,

matură

şi

teatru.

vt-ea,

să- i doreas

doreşti cu adevărat ceva şi să
nu poţi obţine.

Regie

teatru. Am avut marea şansă ca

Într-adevăr, nu este o meserie

o

chib

domnul Victor Rebengiuc, care

dură. Poate aici am avut şansa
dansului. În general se spune

după

îndelungată

acest nou drum, în regia de

am

trecut

la

zuinţă, vă pot răspunde: cele

era rectorul ATF, domnul Gelu

care au - au, iar cele care nu -

Colceag,

nu.

domnul Valeriu Moisescu să-mi

care

era

decan,

şi

1. De ce v-ati îndreptat spre regia de teatru ?
2. Ce trăsături trebuie să aibă o fumeie pentru a se impune ca regizor?
3. Credeţi că o profesie care implică şi fuptul de a-i "conduce" pe
ceiJaJti poate ştirbi teminitatea ?

pentru o femeie. Pentru că este

despre

dansatoare

că

sunt

fowte delicate - pentru că st.mt
văzute doar pe scenă. De fapt
se

munceşte

foarte

mult.

Dansul este, practic, un sport
de perforrnanţă: în fiecare zi te
antrenezi, în fiecare zi ai spec
tacol, în fiecare zi ai stucliu - şi
poate că lucrul ăsta m-a făcut să

am o rezistenţă extraordinară ca
regizoare.
mult

Înseamnă

să

poţi

să-ţi

aduci pe scenă sensibilitatea şi
sufletul pe care îl ai ca femeie,

însă îţi trebuie neapărat o mână
de fier, o mână de bărbat, pen
tru că trebuie să poţi să con
vingi,

începând cu

directorul

teatrului şi cu trupa cu care
lucrezi,

până la oamenii din

spatele scenei, să te impui d"liar
în

faţa

unora

care

ca

femeia

suportă
comande.
foarte

Cred

nu

prea

să

le

că

trebuie

multă forţă şi

energie

pentru lucrul ăsta

i, repet, să

ştii exact ceea ce vrei. Aici nu
încap jumătăţi de măsură . Este
sau

Răspund tinerele regizoare
BFATRICE BI.EONŢ:
1. Am fost într-un fel obligată să

nu

este,

despre

asta

voma. o faci sau n-o faci.

e

înţeleagă dorinţa de a învăţa
regie, dar nu de teatru neapărat.

AUCEBARB:
1. În primul rând, din curiozi

sensul bun al cuvântului. M-am

Eram într-un fel impresionată

tate, pentru că spiritul ot;ganiza

dedicat dansului de la vârsta de

de profesorii de la Catedra de

toric care se manifestă acasă

4 ani, nu m-am gânclit niciodată

regie şi mi-arn dorit să învăţ de

simte

să fac altceva decât dans, nici

la ei să pun în scenă t.m specta

manifeste şi în teatru. Ecl"lipa de

măcar coregraf nu mi-am dorit

col.

să fiu. Tot timpul am vrut să fiu

întâmplător. Toate spectacolele

luo-u la un spectacol seamănă
oarecum cu o fanlilie, pe care

mele de până acum au fost

trebuie să o faci să se simtă

lui Cehov din anul II şi ter

nizezi viaţa de aşa natură încât

aleg meseria asta - obligată în

intetpret;

pot

să

spun

cu

bucurie că am lucrat cu toţi
coregrafii pe care îi avem şi cu

coregrafi străini; mi-a plăcut să
mă

las

modelată

de

gândul

mai mult, de a învăţa să fac

am

Deci,

examene, începând cu ��ta
minând cu Opera de trei
parale, care a fost exatnenul

fiecăruia dintre ei. În urrna unui

meu de cliplomă.

accident pe care l-am

Mai

avut la

nimerit

departe

a

probabil

nevoia

să

se

bine, căreia trebuie să-i orga

să poată ieşi în lume cu fr-untea
sus.

2. Nu ştiu dacă există o reţetă
fost

ca

un

de femeie-regizor, nu ştiu dacă

genunchi, la vârsta de 30 de ani

microb, exact ca şi cu dansul.

există trăsături obligatorii, dar

a trebuit să-mi aleg alt drum.

Aclică, toată pasiunea cu care

ştiu că o femeie-regizor trebuie

�
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numai

să lupte cu anumite clişee, care

stat şi eu la coadă. Şi încă rnai

eate

nu-i aparţin ei, ci lumii teatrului

stau.

avem

Şi aceste clişee îi

3.

noi,

este

femeile,

intuitia

le

feminină,

că

care pe mine m-a ajutat întot

pretind, la un moment dat, să

femeile n-ar fi capabile să se

deauna foarte mult; în primul

fie dură, cât mai

Iidice în văzduh sau pentru că,

de la

noi.

masculină şi,
dacă se poate, să aibă şi barbă .
Faptul că eşti femeie îl simţi
ca pe W1. avantaj sau ca pe W1.

dezavantaj ?

Da.

Asta

nu

pentru

o dată ajunse acolo, ar avea t-ău
de înăltiffie. Nu. Ci pentru că
femeile,

după

părerea

tnea,

sunt lipsite de Lm fel de bun

dat· şi
cred
deloc că regia este o meserie
Nu

pentru bărbati. Dimpotrivă.

Faptul că eşti femeie îl simţi
ca pe W1. avantaj sau ca pe W1.

Alnândouă. E un dezavantaj în

simţ tehnic.

relatiile care se stabilesc la lua-u

mai greu decât bărbatii faptul

dezavantaj ?

de cele mai multe oii;

cred însă

că o pa.t1:e a fiinţei lor a devenit

Un

că, Lmeori, constituie un avantaj

inutilă. Să ne închipuim că sun

Pentru că atunci când e

pentru

tem în avionul mentionat ante

de o femeie avem o cu totul

rior. Bărbatii,

altă atitudine.

este

că

lumea

foarte

unei

bogată

momentul în

femei
şi,

în

care o femeie

Ele acceptă mult

rând, în citirea unui text,

în relatia cu actorii.

calm.i, aft.mdati în

fotolii pufoase, adrniră plin hu

dezavantaj,

din

păcate.

vorba

e pmtăm cu ea

ca şi cu o fetneie, nu ca şi cu Lm

regizor încearcă să realizeze un

blowi perspectiva. Ce fac fe

univers scenic, ea poate veni cu

rneile - cele câteva care au avut

nişte nuante pe care bărbatii nu

ptivilegiul să se îmbat·ce - în

clipa când m-am hotărît să mă

le au. Sau, dacă le au, nu le

acest timp ? Ei bine, ele bat, cu

pregătesc pentru regie. Atunci

veh.iculea?...ă : tandreţe, sensibili

îndărătnicie, din aripi. Deşi ştiu

a.tn aflat că cei din comisie con

avionul să mai câştige altitudine

pouiviti penuu această meserie.

în

În

tate, duioşie etc.
Cum

te

simţi

privită ca

femeie-regizor ?
Ca

o

curiozitate.

Sunt

multe

dar

femei-regizor în Rotnânia,
în

continuare

nişte

sunt

curiozităti;

privite ca

cel

putin

la

că în felul acesta nu pot ajuta

cazul în care - D0a1nne

fereşte!

-

fectiune.
peretii

intervine
Deşi,

vreo

de

lovindu-se

aeronavei,

de

oscioarele

fragile ale aripilor se rup şi dor. . .

otn.
Cred că am simtit asta încă din

sideră că bărbatii SLmt mult mai
facultate

am

simtit

asta ,

poate, mai putin.
După ce

a.tn

tenninat, tnult

rnai

putin în relatia cu actorii decât
în relatia cu cei

care au de luat

început, cu neîncredere şi chiar

Deşi percep ironia din piivirile

cu supetiotitate.

colegilor pasageri - ale căror

teatru consideră că femeile nu

3. Uneori da. Şi e păcat.

ru·tpt

sLmt suficient de puternice şi de

sunt

în'lpachetate

şi

o decizie. Cred că directotii de

depozitate cu înţelepciune în

convingătoare.

Spre

valiza aflată la locul cuvenit, la

mea, în

cu

1. Nu ştiu.
2. "Regizoarele", în opinia mea,

bagaje.

putea spune că nu

În concluzie, femeilor n-ar tre

probleme de tipul ăsta . Mai ales

sunt de două feluri: unele pen

bui să li se permită accesul în

că am asistat la foarte multe

tru

avion.

repetitii şi am văzut difeiite sti

ANDREEA VUlPE:

care lipsa Lmei anmnite pro

tuberante

între

picioare

re

prezintă singLuul amănunt care

Fie

plăcerea

şi

nwnai

estetică

pe

pentru
care

o

lwi

de

relatia

lucru.

a·eează - ca orice avânt don

zoianu, Tompa

quijotesc - efortul

bucuria
actorii

aş

am avut

Cătălina
Gabor,

Bu
Ducu

lor ascen

Darie, Alexandru Dabija au un

bărbati şi celelalte. Acestea din

sional, cu mijloacele epocii de

nLllnitor comun: extraordinara

urmă,

piatră, într-o eră a maşinilor.

calitate de a şti să lua·eze cu

parte, trebuie să aibă o singLu'ă

Dat· poate că secolul al XXI-lea

omul, şi asta nu tine de faptul

calitate:

va fi unul ecologic . . .

că eşti bărbat sau femeie, ci de

MARA

Cum te simţi privită ?

le

deosebeşte

dintre

de

care,

puterea

de

regizorii
sper,
a

fac

rezista

unei ispite ce apare la fiecare
repetitie

sub

forma

unui

personalitate, de rafinament.

PAŞICI:

balet - şi, dacă vrei, în special

mă simt bine când sunt
Sau îmi place să fiu
privită ca femeie atunci când
vreau eu să fiu privită ca femeie

efectuează operatii de schim

baletul este o fom'lă de actoiie

şi nu atunci când vor altii.

bare a

-,

drăcuşor cu aspect hermafrodit

1. Copil fiind, am făcut foarte

şi

şopteşte

multe, am făcut vioară, film, am

întruna un număr de telefon; e

jucat într-un spectacol, at'l'l făcut

numărul Lmei clinici unde se

voce

suavă,

care

Nu

privită.

3. Nu. Nu cred absolut deloc. Şi

sexu lui.
Ce s-a întfunplat în lllOtnen
tul în care a trebuit să

dar mi-am dat seama că nu
este ceea ce mi-aş doti. Îmi

''zburaţi" cu propriile aripi,

viziune asupra unei lmni decât

Cătălina Buzoianu, a--ed că este
evident; şi chiar la regizoare din

să fiu eu

generatia mea sau mai în vârstă,

Am descoperit că nu e nevoie
de aripi, că în afara ATF nu se

m-a.tn hotărit să fac regie.

părăsind .ATF ?

place mult mai mult să am o

cea care joacă. Şi atunci

2. Am auzit de foarte multe ori

dacă

ne

uităm

la

doamna

care reuşesc să conducă foarte
mari de actoti, fără

bine trupe

poate zbura decât cu avionul şi

că femeile nu ar fi indicate pen

să trebuiască să devină femei

că biletele de avion se obtin pe

tru profesia de regizor. Nu

jandam'l.

o cale pe

care nu o CLmosc hici

astăzi cu precizie. Aşa că am

cred

deloc.
Cred că Lma dintre calitătile pe
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'Cel

'

pa rca re

din
ti de câte oii n-an1 făcut

al notelor sau schimbul de ar

parte clintr-Lm juriu m-am

gumente al colegilor de jwiu în

mai

felicitat că nu am fost co

clinase balanta în altă parte de

părtaş la "marea nedreptate" ce

cât cea în care credeatn eu. Cât

teatrele au ieşit "pe piată" cu

se făcea, plin palmares, unui

de vulnerabilă e în fond decizia

îndelLmg,

spectacol, unui regizor sau unui

oricărui jmiu avea s-o demon

trecută,

actor. Sunt convins

streze

O

când

multe premiere, unele pregătite
încă

ofetta.

din
a

stagiLmea

fost atât de

literar

"diversificată" stilistic încât ori

care dintre răspunsulile noas

când eu făceam parte dintr-un

carte, polemică, "Nobel contra

tre, oricât de bine cumpăn.ite,

toată

bună-credinta,

argwnentân.d

risca să nedreptăţească nu unul,

onestitatea şi "obiectivitatea" de

îndreptă!;irea altor candidati, vir

ci mai multe spectacole. Veti

care eram în stare. Chiar şi a

tuali, la premiile deja ob!;inute,

tunci

când

premiile

dispozitia juriului par

puse

Nobel",

criticul

octombrie,

Laurentiu lllici în inspirata sa

Cu

strălucit

luna

alţii vor fi gândit la fel , atunci
juiiu.

însă că şi

lunii. În.tâmplându-se să fie toc

autorul

zice poate că

tocmai în asta şi
"hazul" unor astfel de clasa

la

pe parcursul anilor. Numai că,

stă

mente. Dar dacă, să zicem, în

mai nu

oricât de reuşită, demonstratia

meroase decât cei care efectiv

lui lllici nu ştiJ:beşte cu nimic

luna

le-ar meliata, clistlibuindu-le pe

prestigiul Premiului Nobel.

desemnabile nu se Iiclică nici

unnătoare

(aproape) toate, juriul "păcătu

După cwn nici nemulţumirile

pe

ieşte" măcar fată de el însuşi (de

mele, reale, nu

cinci-şase

proptiile-i exigenţe) şi-i "nedrep

fac

tăţeşte" pe cei
pe

merit,

care ob!;inuseră,

acelaşi

premiu,

la

mă împiedică să

parte în continuare din
diverse jurii, cu tainica sperantă
că,

poate şi

plin participarea

departe

la

spectacolele

valoarea celor

indicate

de

diverşi

critici în luna anterioară ? Mai
sLmt cu adevărat relevante axio
logic astfel de "clasamente"? Şi,

ediţiile anterioare ale festivalului

mea, posibilele "nedreptăti" vor

în

sau concursului în chestiune.

fi mai mici şi mai pu!;ine.

mentele, cu adevărat operante

Mai mult decât atât, ori de câte

De ce toată această "introduce

în artă? Dincolo de faptul că

oii

făcut parte dintr-un jwiu,

re" şi în legătură cu ce anume?

indică

având grijă nu să mulţumesc pe

Ei bine, tocmai în legătură cu

ale Lmui critic sau altuia pentru

am

toată lumea, ci să nedreptăţesc

"clasamentul"

pe cât

(vezi

mai pu!;ini, tot am rămas

cu un sentiment de nemulţumi

revistei

"Scena"

n.r. 7/1998), care a solicitat

criticilor de teatru

să desem-

re, pentru că rezultatul aritmetic

general,

sunt

ele,

prefetinţele

clasa

subiective

o modalitate sau alta de punere
în scenă, sunt

oare,

întotdeau

na, aceste tnontăti comparabile
între

ele?

acelaşi

Putem

plan

pune

spectacole

pomesc

de

Caragiale,

Molierre,

la

texte

pe
care
de

Delavran

cea sau Spir6 Gyorgy (scriitor
maghiar contemporan, autor al
unei adevărate satire tragice),

mai ales atunci când, la rândul
lor, montările sunt semnate de
persoiU:'ll.ităti

artistice

precum

Mihai

Alexanchu

Dabija,

distincte,
Măniutiu,
Alexanchu

Darie şi Gelu Colceag ?

În ceea ce mă ptiveşte, cum n-am
văzut după '89 nici un specta
col Caragiale care să consune
atât de bine cu vremurile de azi
plin faptul că personajele doar
mimează înţelegerea noilor me
canisme politico-economice şi
sociale despre

care vorbesc în
truna, fără să le priceapă de

�
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fapt,

regizorul dezvăluindu-ne

totodată

pasionalitatea

mâr

Procedeul mai vechi, al fostei

reviste "Teatrul azi", constând în

lăniei patriotarde , m-am oprit la

notarea

O noapte furtun.oasă în regia

comentate cu stelute de la

lui

Mihai Măniuţiu,

SMART-Odeon. Aş

producţie

fi putut însă

tuturor

nr.

stagnando" în "Scena"

5),

luna octomblie a fost o lună

spectacolelor

extraordinar de bogată în spec

1 la

tacole valoroase, rândutile de

5, criticul având măcar latitudi

faţă

nearnintindu-le

decât

pe

nea să dea aceeaşi "notă" unor

câteva, dintre cele mai impor

spectacole considerate a fi foar

tante. Şi s-ar mai putea spune

lui

mai adecvat, căci e mai aproa

nr.

Alexandn.1 Dabija, în conlucrare

pe şi de adevăml - nu întotdea

spectacol", cel mai discutabil,

Dragoş Buhagiar, raftnata sim

Drept

plitate expresivă a spectacolului

dat cinci stelute, măeat· patru tot

ajungând şi în acest caz la o

i-aş

să mă opresc la fel de bine la

Şcoala felllcilor de Moliere de
la Teatrul

Mic,

în

regia

cu scenografii Irina Solomon şi

subtilă
textului.

actualizare

a

După cum

valorilor
"cel

mai

pectacol al lunii" putea fi

bun

- şi chlar a şi fost, pe "felia" lui

stilistică ! - Tacânuui de pui de

te apropiate valoric, mi se pare

una

"clasificabil"
care,

-

al

attei.

chiat· dacă nu i-aş

fi

fi dat şi Vâondui de Dela

vrancea de la Teatrul "Nottara",
regia

lui

Alexandru

Datie,

că revista "Scena" ne-a oferit în

7, plin ancheta "Cel mai bun

controversabil,

contestabil

şi

deci incitant clasament teatral,

reflectăm, cu
la fiecare vir

îndemnându-ne să
toată seriozitatea,

gulă a exerciţiului nostru critic.
N-ar

fi

exclus

ca

în

viitorul

scenografia Mariei Miu şi mu

apropiat să avem şi o ancl1etă
"Cea

zica lui Adtian Enescu ofelin

refelitoare

du-ne un oratoliu profan al lup

revistă de teatru a lunii", con
curenta neputând

la

bună

mai

fi, ca în orice
fi

Spir6 Gyorgy la Teatrul "Bu

tei

landra", în regia - petfect "re

cămi rezonante actuale nu se

domeniu, decât benefică. Voi

trasă" în spatele jocului actori

poate tr-ece cu uşulinţă, cum nu

însă îndreptăţit să mă întreb, şi

cesc - semnată de Gelu Col

se poate trece nici peste carac

pentru

putere,

peste

ale

ceag ! Pentru Dumnezeu, sunt

teml novator al expresiei sceni

modalităţi artistice net difelite,

ce propuse te-atrului istotic.

dar petfect legitime,

probân

Ce s-ar mai putea spune ? Că, în

fiecare în parte productivi

ciuda pesimismului meu justifi

du-şi

tatea attistică, dincolo de orice

cat

"clasamente".

(vezi

la începutul
atticolul

atunci: "cea mai bună" din ce
punct de vedere ? Altfel, fără
nuantarea comentatiului critic,
parcă prea ne coborîm la "cel

mai tare din pat·care" !

noii stagiuni
" Paradoxalul

Victor Parhon

v .

Ala
L

a "Cafeaua de dimineaţă",

e plină, acest pret poate fi plătit

c01-espu.nd

unde ne invită în zilele de

de spectatotii pe eat-e conta con:l

culturale impuse de contactul cu

luCll..l

pania privată SMART.

"Şi cine

sublimul. Vocea de la telefon ştia

din sală?" Tonul nu lăsa

totul despre ft.mcpa educativă a

Mircea

Diaconu

şi

Diana Lupescu prin intermediul
canalului 1 al televiziunii publice,
o

telespectatoare

mânioasă

a

răzbit în emisie: " tiţi cât costă un

bilet la D'ale carnavalului ?

1 50 000 de lei. Nu mi-a venit să

a-ed şi m-am dus la Naponal să

sunt ăia

standardelor morale şi

nid un dubiu : sala e populată de

teattului,

acei

"Această piesă trebuie văzută de

ticăloşi

eat·e

ali.n:lentează

activitatea anti-comppe (câtă e) a

pentlu

mati

şi

mici:

elevii care învată despre ea la

organismelor specializate. Anche

şcoală". Chiar aşa? Dacă până la

interogatorii, trag o fugă la teatru,

un om în fata unui preţ care

tati în libettate, în pauzele dintre

O noapte furtunoasă şi se

verific. Aşa era". Nid titlul piesei,

văd

nici teatrul la care se juca nu erau

pregătesc

astfel

pentru

durele

un punct era de înţeles ce sunte
înceat·că să se apropie de costuri,
după ce s-a obişnuit că Lm bilet

de teatru costă cât o bere, aici

citate corect, dar indignarea era

discutii cu politia şi justitia, pentru

sinceră.

Dacă

bine

răfuieWe cu bandele rivale şi cu

intervenea

aminte,

a

delicatul

presa ş.a.m.d. Nu era departe nid

dentă şi nu e lipsit de un anume

cuvânt "porcătie". Aşa cun1 cet-e

momentul când spectatOlii meri

haz faptul că ea se exprima prin

din stu

tuoşi ar propune înfiintarea unei

canalul unei televiziuni publice.

dio nu şi-au contrazis oaspetele

comisii care să verifice la intrare

Nu compania SMART trebuie să

fost

îmi

aduc

folosit

conditia de gazdă, actotii

o

neîntelegere

evi

telefonic, dar nici nu 1-au încura

dosarul la zi (de Secwitate şi de

se ocupe de ilustrarea bibliogra

jat. Au îndrăznit totuşi să argu

SRI) al celor care vor să intre:

fiei obligatorii pentru elevi, ci -

menteze că, din moment ce sala

colectivul să aprecieze dacă ei

printre altii - programele cultura-

https://biblioteca-digitala.ro
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TVR,

le ale

unde există posibi

litatea de a

difuza

înregistrările

menii să

darde de onestitate pot fi (nu e

gratis - la un spectacol despre

obligatoliu) foarte scăzute. Este

care

pieselor clasice, atât de necesare

una

lung

pentn.1

reformei şi cei

unor

versiuni
o

tradiţionale

apreciere

corectă

inovaţiei. Inovaţie cu

elevii de azi,

întâlni

ale

care

a

se vor

când vor

câştiga destul pentru ca 1 5 dolari

vină

tru una financiară ale cărei stan

dintre

realităţile

fastuoase, şi

tn.J

artişti,

pentn.1

salarii

şi

un

ale

promit că vor

care

asigura şi bani

dure

montăli

la teatru - chiar pe

s-a răspândit zvonul că e
şi

plictico

Desigur,

·.

se

poate discuta despre felul cum va
arăta

teatrul

popular şi

teatrul

m

decente pen

expelimental,

repettoliu

condiţii se vor face. Subvenţia ne

de

cum

şt

ce

condiţionată - aşa cwn în mod

să nu li se pară t.m preţ ex01bitant

ţinută, şi trupe stabile, şi un preţ

pentn.1 cultură.

accesibil nu spun adevă11..1 l . Ceva

inevitabil o alocă statul - este un

trebuie saoificat şi acesta va fi,

bine unde se include nu doar

Este

însă

de presupus că bugetul

de austelitate de la anul (şi pro

probabil, pretul biletelor.

babil situaţia nu se va modifica în

Când

viitorul previzibil) nu va extinde

teatrul

(la

ultilnii

ani

protecţia

socială

până la bunu1iJ.e

statul

comurlist

început

din

ce

ideea de autotitate cu drept de

finanta

generos,
în

în

mai

ce

cenzmă ("pe bartii mei faci cum

spun eu !"), ci şi o anumită lene
a

creativităţii.

culturale în categolia cărora intră

zgârcit), el o îacea pentn.1 a-şi în

t.mul

subvenţionarea

doctlina supuşii într-un mod con

convingătoli

biletului

de

(în

con

teatn.1 . Se vor găsi poate

dintre

Mircea

Diaconu,

militanţii
pentt1..1

cei

mai

retlibuirea

siderat a fi agreabil. Îndoctrinarea

diferenţiată a talentelor care ştiu

diţiile unei legislaţii favolizante)

mai

să-şi găsească un spaţiu de expli

sponsoli cu ajutorul cărora, în

ajutorul

t.mele zile, la anumite ore, anu

oan1enii de

mite

spectacole

văzute

cu

un

vor

bilet

putea
ieftin.

fi

Ins

puţin agreabilă se făcea cu
Seculităţii.
teatt1..1,

Faptul
cu

că

ajutorul

problemei.

statul democratic,

docttină

W1ică, nu are de

Naţionale, televiziunea (dacă va

ce să-şi planifice

cl1el

altele,

care acum nu ştiln

despre

mare

luolJ,

vor satisface probabil nevoia de

asemenea

ne

tuieli. Cine simte chemare e liber

să facă teatru

CLm1

i se pare bine,

la ce preţ doreşte, tot aşa cum
publicul

teatru a publicului popular. Dacă

sau

nu va interveni o evoluţie "abso

bilete,

nu

este

liber să-i valideze

talentul,
aplaudâncl,

cUinpărând

presa informală a spectacolului.

dar

Nici un cronicar, olicâtă autolitate

nu pentru o

elită morală sau culturală, d pen-

�ps

buZLmar şi bUZLmaruJ ]a celinţe.
"N-am

nici

un

stomacul"

pentru

- soia

Betto!t Brecht,

un dramaturg care a mutit sătul.
Pentru

"ăla din

sală" bunăstarea

trece şi plin sala de teatt1..1 . Nu e
un motiv de suspiciune.

ar avea, nu poate deterTI1ina

Magdalena Boiangiu

oa-

praful de pe scândură

La M o s cova ,
l a M o s cova
D

respect

capul care nu ştie să-şi hrănească

asigurând

lut oliginală", teatrul o să fie un
produs elitist,

explice

tt·ebui să-şi adapteze cetinţele la

datele

având o

poate

să-i

se va diversifica şi că fiecare va

modifică

duli publice, cum sunt Teatrele
doli să-şi aswne un statut

ferea

publicului, sabotau aceste intenţii
Teoretic,

mai

se

nu

tituţiile culturale finantare din fon

cultural),

mare,

partenerei de la telefon că teatt1..1l

'

• •••

upă 1 989 am descoperit cu sur

lumii un sistem, am găsit ceea ce lăsasem

abstracte în detrimentul fiinţelor umane

prindere cât de conservatoare era

şi acasă - respectul instituţiilor şi nu al

mi s-a părut enonmă, rece şi de o natură

şi este societatea românească.

individului. Un oraş de clădiri enonme -

misterioasă. Rusia e spaţiul unde Utopia a

cum visa Ceauşescu - în care primul loc

fost mai puternică decât Omul. Lupta cu

Crezusem cu tărie că sistemul comunist a
produs doar o reacţie cameleonică de

important e Ghereta Portarului. Acolo

această forţă nu e uşoară, şi dacă soci

adaptare şi că, o dată eliminat sistemul,

eşti prima oară legitimat şi apoi întrebat

etatea e aşa cum e, înseamnă că lipseşte
un anume tip de vitalitate.

măştile vor cădea definitiv şi toată lumea

ce doreşti. Senzaţia că eşti vinovat de

va dori să înţeleagă ce a fost şi să con

ceva, suspiciunea permanentă că ai putea

La Moscova se merge masiv la teatru. Şi

struiască altceva. Ceea ce continuu să

fi un duşman e adânc înrădăcinată într-o

totuşi, până şi acest lucru are ceva con
servator în el.

constat este însă o inapetenţă structurală

societate obişnuită să perceapă restul

a unei mari părţi din populaţie faţă de

omenirii ca dorindu-i, într-o conspiraţie

Mulţi dintre tinerii creatori de teatru ruşi

înţelegerea şi respectarea diferenţei. Între

generală, Răul. Sună famil iar ? Unul dintre

acuză monopolizarea teatrelor de către

ei, mulţi oameni de teatru.

primele lucruri asupra căruia ni s-a atras

cei în vârstă şi lipsa dramaturgiei noi,

Un drum recent la Moscova m-a făcut să

atenţia a fost că ar fi bine să evităm

provocatoare, care să ia taurul realităţii

descopăr o realitate nouă şi, totuşi, sur

poliţiştii. Adică exact forţa care ar fi tre

de coarne.

prinzător de cunoscută. Dincolo de trau

buit să ne apere. Societatea Monolitică se

De ce oare ne plângem mereu şi noi de

ma unui popor nu numai învins, ci de-a

apără doar pe sine, nu indivizii.

aceleaşi lucruri ?

dreptul umilit în eşecul său de a fi propus

Această. forţă pe care o au conceptele

�
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Theodor-Cristian Popescu
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dialog

Lu c i a M u reşan

'Van itatea e g o i stă
de a fi singur'

F

/ori, cărţi, amintiri, obiecte care declanşează forţa terapeuticd a memoriei. Cdminul Luciei Mureşan. "Să vezi ce bine

ai nimerit !", imi şopteşte actrita, introducându-mă in spatiul bine(Cicdtor, (Ciră sd imi dezvăluie motivul acestei spon
tane complicităţi. Ridică apoi storuri/e şi surprind, in amiaza vieţii lor de o zi, fragilitatea a două flori de trandafir

japonez.
Drumul unui actor e adesea aidoma acestui miracol. Urmele trecerii lui luminoase tind să se şteargă prea curând din memo
ria martorilor. O provoc, de aceea, pe Lucia Mureşan să reconstituim crâmpeie subiective din istoria celor 60 de ani de
viată şi 40 de ani de teatru, impliniti, iată, intr-o stagiune in care scena nu i-a mai rezervat nici un rol. Un dialog sub sem
nul "iubirii de trecut".

Rădăcinile vă sunt în Ardeal, la �luj, într-o
familie care v-a oferit nu numai o solidă
educaţie, ci şi un model de rezistenţă, de
sacrificiu şi curaj, în împrejurări dramatice.

Tatăl meu a făcut războiul pe frontul rusesc;

mamei cu două valize în mână. În '48 li se

E poate prima dată când vorbesc despre

în Tatra, a primit decoraţii. În '50, a fost

luase tot. Toată această perioadă a

învăţat, de pildă, că ceea ce se întâmpla în

Bărăgan. La Cluj, în timp ce toată lumea îi

casa noastră, cu bunicii şi părinţii mei.

aştepta pe americanii care au întârziat

erau lucruri care nu trebuiau să transpară.

foarte mult. bunic1i mei au venit la uşa

asta. Noi, cei din generaţia mea, am fost

pur şi simplu ridicat, într-o noapte, şi a

însemnat o adâncă şi uriaşă tăcere. Am

învăţaţi ani de-a rândul să tăcem, am

stat 5 ani la "ţuhaus", cum spun ardelenii.

terminat liceul şi am intrat la facultate toc-

deprins chiar o artă a disimulării. Am

în puşcăriile de la Gherla, Aiud şi apoi în

·

mai pentru că mulţi oamen1 din jurul nos-
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tru au tăcut la rându l lor. Această con-

Film. La Piatra au rămas însă un spirit şi o

care, iată, nu ma1

spiraţie a tăcerii ilustra o solidaritate

atmosferă care sunt şi astăzi minunate.

sunt

Mă duc intotdeauna cu plăcere acolo.

Nici nu imi vine să

umană specială. Am

,.

crescut la Cluj într-o

lume de intelectuali şi de artişti, tatăl meu

Din

su nteţi

fidelă

cred...

Teatrului

noi.

Mărturisesc

fiind un magistrat de seamă. l-am cunos

"Nottara".

că

şi astăzi, cu aceeaşi

cut. astfel, indeaproape, pe Lucian Blaga.

sunteţi "o familie de personaje". Ce

imensă durere, că,

relaţie exist! acum între Viorica (Micul

din clipa in

Agârbiceanu însuşi m-a botezat. iar profe

infem), Femeia în gri (Sentimente şi naf

George nu a mai

sorul

talină),

[).[), Roşea, pe Dumitru lsac. Părintele

,.

1 966

p ri ntre

Prodan

era coleg cu

mama la

Mărturiseaţi

odată

fost.

(Insomnie), Ranevskaia

Laura

m-am

care
simţit

Arhivele Statului. Trăiam in mijlocul unei

(Livada de vişini), Doris (Anul viitor, la

intr-un fel orfană in

vieţi culturale deosebite, intr-o societate

aceeaşi oră), Stephanie (Floarea de cactus),

Teatrul "Nottara".

care frecventa şi gusta spectacolele -

Gianna

familiile aveau in mod obişnuit loja lor la

Reprezintă ele o prezenţă continuă şi

vorbim despre noi

teatru sau la Ope(ă. Chiar dacă peste an1

benefică, sau un balast adesea greu de

cu vanitatea egoistă

lucrurile s-au degradat. in '59, când am

îndurat?

de a fi singuri pe

ajuns actriţă la Cluj pentru aproape cinci

Trăim intr-o înţelegere agreabilă, pentru

lume. Nu am ajuns

stagiuni, mai exista încă această tradiţie a

că le-am iub1t şi le iubesc in continuare. Şi

ceea

educării tinerilor. Pentru noi, proaspete

apo1, ori de câte ori mi se face foarte dor

doar prin puteri le

(Ex).

Adela

sau

Nu

Stana?

se

poate

să

suntem

ce

actriţe, domniţele din Apus de soare, era

de ele. am bucuria să le pot revedea

noastre.

o adevărată sărbătoare să fim alături de

George Calboreanu când îl juca pe Ştefan

imprimate ilve,

dintre noi este, in

către Ion

cel Mare in spectacolul Teatrulu1 Naţional

aceşt1a im1 provoacă uneori melancolie ...

cu publicul in sală, de

cele

Miclea, soţul meu. Martorii

Fiecare

din

suma

urmă,

intâlniri lor

din Cluj. Oamenii veneau să vadă o

Pentru studenţii mei sunt însă un argu

minunate - sau nu

vedetă, un mare actor.

De asemenea,

ment şi un obiect de studiu spectacolele

- dintr-o carieră de

era o şansă extraordinară să jucăm lângă

in care joc alături de actori atât de impor

zeci de ani. Semnul

Birlic. invitat la Cluj pentru spectacolul

tanţi ai Teatrului "Nottara", purtând nu

acesta al şansei e

Oameni

numa1

important in profe

care

tac de Al. Voitin, in care

semn'!itura

unor

regizori

ca

sia noastră.

făcea un rol extraordinar şi la Bucureşti.

George Rafael,

La Teatrul Naţional din Cluj aţi poposit,

Olteanu, Dan Nasta, Dan Micu, Mihai

Pentru

via Piatra Neamţ, după examenul de la

Berechet, ci şi amprenta personalităţii lor.

oastră, şansă era şi

Casandra, susţinut in 1 958, cu rolul Sonia

gnffa lor. Îm1 amintesc cu drag de unul

clipa magică in ca

din

dintre u ltimele, scos rapid de pe afiş, in

re George Cons

Răchîţeanu.

mod aberant in 9 0 Al patrulea anotimp

tantin vă dădea re
plica...

Unchiul

la

Vanea,

clasa

l rinei

Marietta Sadova, Ion

'

,

dumneav

Am avut noroc de oameni minunaţi in

de Horia Lovinescu, lucrat de un Dan

jurul meu. Promoţia me3 - George

Micu in plină formă. Acolo eram cu

Era

Motoi, Mihai Dogaru, Vera Lazăr, Atena

adevărat o echipă extraordinară, ne era

extraordinar...

un

partener

Demetriad, Jenică Teodorescu - a inau

bine împreună in acel spirit pe care

Comod sau inco

gurat Studioul Casandra, unde am avut

reuşise

mod?

parte de bucurii

lucrând cu Marietta

Teatrului "Nottara" şi care s-a păstrat

Uneori

Sadova, Irina Răchiţeanu, Zoe Stanca,

chiar ani de zile după ce el n-a mai fost. E

mod

Elena Negreanu. Cu colegii studenţi l a

adevărat că ultimul rol e intotdeauna cel

ţinea să-şi impună

să-I

însufle

Horia

Lovinescu

era inco
pentru

că

Andrei

mai i ubit. dar, cum in ultima stagiune

punctul de vedere

Brădeanu, am realizat spectacolul Oro

n-am călcat deloc pe scenă - o spun cu

asupra unui anumit

regie,

Cristian

Munteanu

şi

Kremlinului, in care era invitat

1mensă tristeţe -, mi se face din ce in ce

moment din spec

Constantin Codrescu, prietenul meu qe o

ma1 dor de personajele mele care au trăit

tacol. Nu aveam in-

viaţă,

acolo. pe scândura de la "Nottara".

logiul

acum

coleg

la

Universitatea

!

totdeauna aceeaşi

După absolvire. am plecat,

"Mi se pare că nu ne iubim trecutul",

părere şi uneori mă

împreună cu câţiva actori din promoţia

constataţi amar cu puţin timp in urmă.

mai "luptam" cu el.

anterioară - Florin Piersic, Leopoldina

Mi-aş dori ca dialogul nostru să vă con

dar rămânând in

Bălănuţă, lea Matache, Radu Voicescu,

trazică, de aceea vă invit să ii amintiţi pe

perimetrul

Gh.

Bra

marii prieteni şi parteneri de scenă:

perfecte

derii. Era un partener dificil in sensul că,

Ecologică.

Popovici-Poenaru,

Cosma

şoveanu -. la Piatra Neamţ, unde am

George Constantin, Gilda Marinescu,

înfiinţat o secţie a Teatrului de Stat din

liliana Tomescu,

Bacău. Eram o echipă foarte bună. Jucam

Constantin Brezeanu, Silvia Timică, Ro

tot repertoriul de la Casandra: Unchiul
Vanea,

Pygmallon,

Copacii

mor

in

unei
camara

Mircea Anghelescu, . prin forţa lui extraordinară. ducea, trăgea

:

totul după el. Lângă George nu puteai să

dica Sanda Ţuţuianu, Ion Dichiseanu ...

mergi cu paşi delicaţi, trebuia să-i ţii piept,

Un exerciţiu al memoriei necesar tineri

să te implici la dimensiunea pe care el o

picioare. Am făcut un spectacol minunat

lor de astăzi.

aducea

cu

Lucia

Generaţia tânără nici nu mai ştie cine şi

d răgălăşenia unui urs mare. Nu prea ştiu

Demetrius. După numai o stagiune, dru

cum suntem sau măcar dacă mai existăm.

şi nici nu imi place să spun anecdote, dar

murile noastre s-au despărţit Eu am ple

Nu putem vorbi, de pildă, despre Teatrul

aceasta e minunată. Eram in timpul unei

Arborele

genealogie

de

cat la Cluj, ceilalţi la Teatrul Naţ1onal din

"Nottara" fără să-i amintim pe Gilda

Bucureşti sau la Studioul Actorului de

Mannescu sau pe George Constantin,

�
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pe

scenă

cu

farmecul

şi

reprezentaţii cu Floarea de cactus şi,

uitându-mă spre culise, îl văd pe sufler

Timon

din

Karamazov.

sau

Atena

în

bătrânul

Era extraordinar în Jocul

vieţii..., piesa lui Horia Lovinescu, şi în
toate acele spectacole în
întâlnit

pe

scena

de

care

la

ne-am

"Nottara":

Insomnie de Adrian Dohotaru (regia: Al.
Dabija), Livada de vişini de Cehov (regia:
Dominic Dembinski), Floarea de cactus
de

Bari llet

şi

G redy

(regia:

M i rcea

Comişteanu), Echilibru fragil de Edward
Albee (regia: Dan Nasta).

Un capitol semnificativ în biografia dum
neavoastră artistică sunt rolurile din
dramaturgia românească, numeroase şi
foarte generoase...
Pe atunci se investea muttă energie în
textul

românesc.

O

piesă a Sidoniei

D răguşanu,

care

prăfuită

neinteresa tă

şi

tuturor

le-a
la

părut
lectură,

Sentimente şi naftalină, a devenit un suc
ces de aproape

400

d� spectacole, timp

de şase stagiuni. Jucam, alături de minu
nata Margareta Pogonat, un rol special Bărbatul în gri, transformat de regizorul

M ihai Berechet în personaj feminin --;, pri,
etena, confidenta, raisonneur-ul. Fiecare

reprezentaţie era un happening: nu ştiam
niciodată ce reacţii voi stârni în sală, ba
chiar incitam spectat9ri i să-mi răspundă ��

să-mi

pună întrebări. În

nenu măratele

tumee, în săli arhipline, era o provocar�.
să ţin în

·nă un asemenea public.

În Staoa după Ion Agârbiceanu aţi f�st
considerată "o revelaţie". Aţi simţit cu
'
adevărat că er� partitura care vă punea
cel mai bine în valoare resursele tem
peramentale ?
În acel moment, Scina era pentru mine o
1

experienţă tJnică, dup·

um� cu zece ani

în urmă, la C:: l uj, fusesem Ondine pentru
o

întreaga

generaţie

de

spectatori .

Datorez acest rol de mare profunzime

..

curajului pe care 1-a avut regizorul Ion

Olteanu de a, mă distribui într-o ţărancă
din

Ardeal,

duRă, ce,

la _ " Nottara",

jucasem ingenue şi cochete. M ijloacele şi
chiar mo ul meu d

a gândi teatrul s-au

modificat ,cu a�st r�f iar-rezultatul a fost
extraordinar: o u riaşă bogăţie omenească
ce se revăi!Sa şi o imensă bucurie artistică.

Stana a fost, fără falsă modestie, unul din
mâncând. Eu n-am nevoie de sufler, mă

nimeni nu a sesizat, numai el, cunoscân

tre

deranjează să aud textul de două ori, însă

du-mă de ani de zile,

tragedie. Un spectacol cult, care propu

indiferenta lui faţă de actori m-a revoltat

acolo, atât de prezent, cu ochii la noi toţi,

nea un ritual al suferinţei, al vieţii, al

şi, o secundă, pentru prima oară, replica

pentru el nimic nu era indiferent...

naşterii şi al morţii la cote incandescente

mi-a zburat din minte. George a înţeles că

Lui Liviu Ciulei îi plăcea să spună că

ale combustiei interioare. Se întâlneau pe

s-a întâmplat ceva, era o scenă "tare" şi

există "spectacole-l ocomotivă", care

scenă ardeleanul Ion Olteanu, co 1rnensa'

nu aveam voie să o lungim, să-i pierdem

trag după ele o întreagă mişcare tea

lui experienţă teatrală europeană, vibraţia

din

trală. George Constantin era, fără îndo

mea de artist provenind din acelaşi mediu

superbă camaraderie, a venit în faţa mea,

ială, un "actor-locomotivă"...

şi emoţia copleşitoare la împlinirea celor

acoperi ndu-mă cu totul şi mi-a şoptit

În mod sigur, prin prezenţa lui în atâtea

90

cuvântul de început. Inutil să mai spun că

spectacole uriaşe.

Agârl:Jiceanu,

intensitate,

ritm,

nebunie.

Cu

o

a ştiut. Era atât de

Nu

pot să-I

uit în

primele

de

ani

spectacole

de

la

de

autentică

naşterea

marcată astfel

lui
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Ion

de Horia

�

. .
�

. ...

;

.. .

Lovinescu, în nemăsurata lui generozitate

nunat pe care l-am văzut de câteva ori la

faţă de confraţi. Era un act de cultură de

Teatrul

care m1şcarea teatrală duce lipsă astăzi.

Mureşan este aşa cum mi-o închipui eu

«Nottara»

şi

în

care

Luci a

!

într-un spectacol important.
Ador

performanţa

care

presupune

muncă asiduă şi admir la orice actor acest

V-aţi numărat printre actorii pe care

pe Ranevskaia". Cât despre mine, pot să

soi de profesionalism. Orice rabat, orice

strălucitul

di rector de teatru Horia

spun că sunt o actriţă care are nevoie de

capriciu trecut cu vederea se instalează în

Lovinescu îi iubea ş i pentru care, atent

adevărul sentimentului şi al situaţiei, abia

timp şi trebuie să lupţi cu tine, cu ceilalţi.

la evoluţia lor, scria roluri memorabile.

apoi venind judecata, distanţa critică. De

N-am fost un coleg, un camarad comod

V-aţi putut regăsi în Citadela sfărâmată,

cele

şi cred că unii parteneri pentru asta m-au

Noaptea umbrelor, Negru şi roşu, Al

înţelegerii, al colaborării cu regizorul care

patrulea anotimp ...

urmăreşte o anumită culoare, nuanţă,

Grija pentru cizelarea detaliului şi pasi

Echipa întreagă funcţ1ona b1ne atunci

aşezare î

unea de a cultiva cuvântul rostit pe

când un director ca Horia Lovinescu era

de

preocupat, de exemplu, de ceea ce JUCa

năstruşnică, mi se părea minunat când

spectacolul de poezie, şi mai ales v-au

George Constantin atunci sau. un an mai

reuşeam să m1-o însuşesc, să cred în ea cu

împlinit vocaţia pedagogiei. Între aceste

târziu, de ceea ce ar fi putut să joace

adevărat.

preocupări, viaţa pare să vi se fi ordonat

Ştefan

Iordache, p roaspăt angajat în

Floarea de cactus, un spectacol la care

acum împăcată şi senină.

teatru. Erau gândurile unui director care

cu greu se putea procura bilet, stătea

Faptul că sunt împreună cu studenţii mei,

îşi iubea actorii, la fel ca doamna Bulandra

sub semnul întâlnirii

pe care îi adopt, într-un fel, mă stimu

mai

multe

ori

sunt

rezultatul

pagină, rafinament al relaţiei. Şi

fiecare

dată

când

ideea

era

di ntre George

iubit. Lângă mine nu puteau fi leneşi.

scenă v-au consacrat unui gen dificil,

Constantin şi actriţa de fineţe şi nuanţe

lează, mă ţine în formă şi nu mă lasă să

multiple, cum vă numea un cronicar.

îmbătrânesc. Trebuie să-ţi spun însă că

planuri. Exista o efervescenţă cont1nuă.

Rolul Stephan1e mi-a adus imense bucurii.

viaţa mea e o nebunie în care eu încerc

Horia Lovinescu era interesat de noutăţi;

George voia neapărat să joace o come-

să-mi păstrez cumpătul şi în care suportul

din fiecare călătorie aducea piese no1, 1ar

die, adora genul. Angela Plati ne-a adus

important a rămas ... dragostea. Ea îmi dă
putere să trăiesc pentru doi, să muncesc

sau, mai de curând, ca regretatu l Maxim
Crişan - oameni care nu osteneau să facă

·

pentru teatru se traduceau texte impor

piesa care se juca la Paris cu mare succes

tante. Era totodată un spectator extraor

şi care era mult mai spirituală, mai nos

fascina, îl contraria. Nu pot spune şi că îl

timă decât filmul cu lngrid Bergman.
Aveam două roluri ca două curse de

tenue, quand-meme. Mă străduiesc şi eu

iubea. Se uita la noi şi se întreba când

maraton. Jucam la concurenţă cu pelicula

tot timpul să-mi păstrez uzul raţiunii şi un

suntem noi, cei adevăraţi. Ţin m1nte că, la , - rula la "Aro" - şi sala era întotdeauna

oarecare echilibru, fără de care aş putea

dinar. Histrionismul nostru îl preocupa. îl

pentru doisprezece şi să nu

renunţ.

Francezii au o expresie grozavă: de la

una dintre vizionările cu Micul infern,

arhiplină. A fost un pariu câştigat.

lesne eşua. Limita suferinţei e ceva foarte

Silvia Timică şi Mihai Berechet au râs cu

Aplauzele publicului le câştigaţi datorită

fragi l.

lacrimi de naivitatea şi copilăria unei

seriozităţii profesionale, orgoliului de a

asemenea mirări, care nu era decât bucu
na de a fi pe scenă cu actorii lui, de a
împărtăşi cu ei ceva apropiat. Pentru noi,
prezenţa lui Horia Lovinescu în sală, cu
gustu l, cu ltura şi judecata lui

critică,

însemna garanţia reuşitei noastre. Nu era
un entuziast, un adept al vorbelor mari,
dar, în clipa când spunea: "E bine, mi-a
plăcut", eram fericiţi.
Livada de vişini, un spectacol controver
sat, urmărit de un cârd de prejudecăţi,
v-a

adus,

în

regia

lui

Dominic

Dembinski, un rol de performanţă care
vă etala trăsăturile dominante, subliniate
adeseori de cronicari: implicarea dis
tanţată, glacială, dramatismul conţinut,
sobrietatea, prezenţa scenică elegantă şi
îndelung studiată, feminitatea rece, fasci
nantă...

Am iubit enorm Livada... Un spectacol
foarte viu, cald, plin de subtexte, în care
aveam doi parteneri minunaţi: George
Constantin şi Alexandru Repan. Era o
lume stranie, dar şi specific rusească ŞI

care venea, parcă, de undeva dintr-un
europenism aristocratic. Cea mai gene
roasă "cronică" a acestui rol a fost a
Elvirei Godeanu care, întrebată odată
despre rolurile pe care şi le-ar fi dorit, dar
nu le-a JUCat, a spus: "E un spectacol mi-

�
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Al

ntr-adevăr, trebuie să te numeşti

învăluitoare a limbaju

Cătălina Buzoianu pentru ca să-ţ1 v1nă

lui, atunci când l ucrezi

1deea de a pune în scenă Levantul '

cu o echipă de actori

Pentru ca să descoperi posibilităţi teatrale

tineri,

în această epopee eroi-comică postmo

şcoală c u voci înfun

dernă, atât de bogată în imagini, în culori

date, insonore şi capa

şi sunete, în arome şi vibraţii, dar atât de

bili să debiteze inteligi

care

ies

bil doar vreun articol

Pentru a-ţi închipui măcar o clipă că acea

de ziar - şi nici acela

limbă "cu lucori de petre rare", împletind

prea

savant şi savuros arhaismul cel mai pârguit

ajuns să te numeşti

cu neologismul cel mai crud, în cadenta

Cătă l i n a B u z o i a n u

Nu-i

pentru a depăşi aceste

ori de iambi, trohei sau dactile săltăreţe,

obstacole.

că acea limbă de o inventivitate nemaiîn

Dar... Trebuie să te nu

tâlnită în literatura română modernă de

meşti

la, poate. Nichita Stănescu încoace îşi va

zoianu pentru ca să

păstra pe scenă farmecul indicibil pe care

creezi

Cătălina

•

•

•

•

•

Bu

câteva

•

•

de

solemnă a alexandrinului, întreruptă une

n are la lectură (când, ce-i drept, abia te

THEATRUM MUNDI
Data
1 998
Scenariul şi regia: Otălina
Buzoianu
Scenografia: Velica Panduru
Muzica: Iosif Herţea
Coregrafia: Mălina Andrei
Distribuţia: Mariana Mihuţ (Zoe), Papil
Panduru (laurta, Poet. Tnpanosoma), Tudorel Filimon (Iancu Aricescu,
Vodă, MUnchhausen), Mihai Bisericanu (Auctorele). Romeo Tudor
(lbrah1m, Sortarul, Poet), Romeo Pop (Leonidas Ampotrofagul),
Gheorghe lfrim (Manoil), Antoaneta Zaharia (Cri), Cristian Moţiu
(Brillant Languedoc, Palicar), Mariana Danescu (Zena1da, Greacă),
Şerban Pavlu (Cal!machi, Zotalis, Palicar), Oana Tudor/Alina
Berzunţeanu (Cornul Lunii. Duhul, Poes1a), Vasile Toma (Gh1orgh1 ştir
bul, Nastratin, Aga, Poet). Lia Bugnar (Hyaont, Doamna înecaţilor,
Greacă, Ţigancă), Ion Bechet (lanis musul. Censorul. Straja, Poet.
Iscoada dân patefon); în alte roluri: Maria Junghietu, Silvia Codreanu,
Irina Scutariu. Frosa Cercei. Viorel P�nescu, Octavian Jighirgiu. Marius
Gâlea; muzicant: Marius Ciupitu.

din

săracă - totuşi - în acţiune propriu-zisă.

l u ng.

LEVANTUL de Mircea artărescu

reprezentaţiei: 27 noiembrie

mo-

mente de intensitate emoţională neaştep- : glasului, că se preface. Pentru ca textul

poţi abţine să nu declami cu voce tare !).

tată, pe care ironia când blândă, când : să-şi

Pentru ca să vezi structură dramatică nu

atroce a textului - insuficient pusă în va-

doar în varianta Cântului al Xl-lea, con

loare, din păcate - pare să o interzică.

cepută teatral, în "cinci perdele", ci şi în

Pentru

întregul acestei alcătuiri poetico-epice şi

scenografiei Velicăi Panduru, în tonuri : devină posibil în teatru. Inclusiv punerea

ca

să

iveşti

-

cu

ajutorul

subtil eseistice, în care, sub mantia for

preţioase de gri şi bej cald - o frumuseţe

mală a lui Budai Deleanu, Bolintineanu

plastică delicată, prelungindu-se sonor în

sau Eminescu, se străvăd profi lurile celor

acordurile pătrunzătoare ale muzicii

doi Caragiale, Ion Luca şi Mateiu, dar şi, în

lui

fulguraţii orbitoare, siluetele lui Arghezi,

reuşeşti - totuşi - să faci "vizibili"

Iosif Herţea.

Pentru

ca

Ion Barbu, Blaga şi Bacovia, aceştia din

(şi, mai ales, expresivi în rostire)
actori abia de curând absolvenţi şi

premi ai poeziei româneşti din veacul

care, muncind statornic, pot trans

douăzeci, alături de pomenitul Nichita şi

forma "promisiunea" de acum în

de... Mircea Cărtărescu ! Trebuie, într

certitud i ne

adevăr, să te numeşti Cătălina Buzoianu -

Zaharia, Şerban Pavlu, Gheorghe

(ei

sunt

lfrim şi Alina Berzunţeanu). Pentru

hieroglifice" şi a prozelor lui Istrati - pen

ca să le armonizezi jocul cu acela,

tru a avea curaj să pui în scenă Levantul.

experimentat.

Însă... Nu e de ajuns să te numeşti

Panduru sau Tudorel Filimon. iar

Cătălina Buzoianu şi să fii. pe deasupra, u n

când nu reuşeşti s-o faci, să schimbi

excelent regizor, pentru c a să-ţi "iasă" u n

defectul în efect. Dar, mai cu

spectacol p e măsura cărţii ş i a propriilor

seamă, pentru ca să ai intuiţia for

tale spectacole "de vârf ', cum şi pe

midabilă de a o distribui în Zoe,

măsura propriului talent Pentru ca să

i ntertextuala femeie

izbuteşti să păstrezi un fir narativ limpede

ploieşteancă

atunci când, pe de o parte, sacrifici bucăţi

Mariana Mihuţ ...

de text care conţin excursuri metafizice

Şi... Trebuie să fii Mariana Mihuţ

sau

metatextuale,

dar

şi,

al

unor

şi

pentru ca, din clipa când intri în

întreţesute, mici fragmente de poveste.

scenă, totul să devină, printr-o

iar. pe de altă parte, nu te înduri să

chimie pe cât de simplă, pe atât de

renunţi la părţi care nici

greu

nu-şi

descifrabilă, teatru, teatru

dezvăluie de îndată sensul, obligând citi

adevărat, cu o fiinţă care nu se pre

torul să revină asupra lor - lucru, vai,

face, ci este cine zice că este şi care

imposibil la teatru, într-o singură seară.

- totuşi - îţi dă a înţelege, printr-un

Pentru ca să poţi prinde auditoriu! în vraja

gest al mâinii sau o inflexiune a

şi

patetismul,

în scenă a Levantului ...

pe

strâns

citite

·

Papil

bărbată

revoluţionară,

strălucirea
şi

văr, să fii Mariana Mihuţ pentru ca totul să

Antoaneta

cu, la activ, o dramatizare a "Istoriei

brusc

umorul

inteligenţa şi tristeţea. Trebuie, într-ade·

să

urmă ţinuţi de autor drept pontifi su

recapete

prospeţimea,
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Alice Georgescu

1 Satana cel bun şi drept 1

Moft
cu

efecte speciale
•

•

•

•

•

•

•

Goldon i

5

ata n a
cel bun
şi drept
este o piesă nici
veselă. nici tristă
despre amără
ciunile şi nepu
tinţele bătrâne
ţi i - o bătrâneţe
uşor luată peste
picior -, despre
conflictul dintre generaţii,
vechi de când lumea. despre
bine şi rău luptând împreună
împotriva "mai răului", în
fine, despre o seamă de alte
lucruri suficient de cunos
cute şi cel mai adesea chiar
trăite de fiecare dintre noi.
O alegorie suferind de un
oarecare schematism, fără
un conflict putemic, la limita
dintre tragic şi comic. Textul
are totuşi hazul său. E drept
că cei doi regizori, Gelu
Colceag şi Şerbai'J Puiu, nu
par să-i fi dat nicicum de
cap. mulţumindu-se să re
curgă mai mult la efecte
speciale: scântei, fum, foc,

SATANA CEL BUN ŞI DREPT de Tudor Popescu TEATRUL NAŢlONAL
din BUCUREŞTI
Data reprezentaţie!: 28 noiembrie 1 998
Regia: Getu
Colceag, Şerban Puiu Scenografia: Uliana Cenean, Ştefan Caragiu Muzica:
Gabriel Bassarabescu
Coregrafia: Roxana Colceag
Distribuţia: Mihai
Fotino (Satana), Traian Stănescu (Dumnezeu), Uviu Lucaci (Tartorel), Ionuţ
Ciocia (Moloh), Cesonia Postelnicu/lleana Olteanu (N1na), Magda
Catone/Mihaela Mitrache (P1na), Marius Rorea Vizante (Gany), Marcelo
Cobzariu (Tebaldo), Alice Caracostea (Mary), Maria Buză/Diana Lupan
(Lana), George lvaşcu/Mircea Gheorghiu (L1ngulaca). Cristian Creţu (Timon).
Branduşa Mircea/Canmen Ungureanu (Angela).

zgomote, muzică' rap, coafuri şi toalete
punk. mişcare multă într-o dezlănţuire de
imagini nu întotdeauna convingătoare,
dar cel puţin distractive. O lume
şugubeaţă şi cam bezmetică, într-un iad
foarte simpatic, ne face să credem că
meritul esenţial al reprezentaţiei rămâne
până la urmă numai faptul că nu ne lasă
timp să ne plictisim.
Actorii fac şi ei ce pot, dându-şi silinţa să
ne bucure cu prezenţa şi verva lor vreme
de o oră şi mai bine (unii chiar şi reu
şind!). Astfel, admirăm tenacitatea lui
Mihai Fotino de a-şi fi construit un per
sonaj plin de umor într-un context destul
de ingrat, în care scriitura nu-i oferă mare
lucru, şi candoarea Brânduşei Mircea în
rolul unui înger cam plictisit de binele din
rai. Vioi, cu reale posibilităţi comice se
dovedeşte a fi Marius Florea Vizante şi
inedită este apariţia lui Liviu Lucaci într-un
travesti ... Ar mai fi de amintit scenografia
realizată cu multă imaginaţie şi muzica
extrem de sprinţară.
Totuşi, oricât ne-am strădui să găsim ros
tul unui asemenea spectacol pe scena
Naţionalului, chiar dacă el se petrece la
sSala Atelier, e greu să-I numim altfel
decât un moft. Ce-i drept, cu efecte spe
Marinela Ţepuş
ciale !

s e c o n d han d

Doamnei Riccardo.
oldoni începe să fie din ce în ce unea tinerei regizoare, un pretext pentru
mai mult jucat Nu ne gândim joc "la vedere" şi bună-dispoziţie. Este în În prim-plan se remarcă George lvaşcu
primul rând o piesă a femeilor ce triumfă
numai la lucrările devenite cele(ofiţerul francez), biată marionetă în
bre datorită montărilor realizate de asupra bărbaţilor, şi nu numai pentru că mâna viitoarei lui soţii, speriat de toţi şi de
toate, gata să se caţere pe pereţi "la pro
Giorgio Strehler (Trilogia vilegiaturii, scena este dominată de ele.
Coca Bloos, în Doamna Riccardo, bogata priu", leşinând ori de câte ori se-ncurcă
Gâlcevile din Chioggia, Slugă la doi
lucrurile, dar fermecător în naivitatea-i
stăpâni), ci şi la piese mai puţin impor- cămătăreasă ce-l are la mână pe bietul
tante, cum este chiar Căsătorie în stil o- domn Filiberto, şi Ion Chelaru au dina- sinceră sau prefăcută - greu de ghicit.
landez. Autorul italian a scris un impresiamism şi haz. Li se alănant număr de comedii cu o intrigă mai tură Adina Popescu, CĂSĂTORIE 1 N STIL OLANDEZ, după Carto Goldoni
mult sau mai puţin stas cum este şi cea : în camerista Marianna, TEATRUL DE COMEDIE Data reprezentaţiei: 1 8 noiembrie
de faţă: căsătoria, fă� ştirea tatălui, a unei decisă să se căsăto 1 998 Reg1a ŞI ilustraţia muzicală: Alice Barb Decorul: Adrian
fete energice şi hotărîte cu un ofiţer fran rească, şi ea. cu orice Mignea Us
Costumele: Anca Pâslaru
M1şcarea scen1că:
preţ, cu Gascogna, Roxana Colceag
cez sărac lipit pământului, căsătorie ac
Distribuţia: Ion Chelaru (Filiberto), Coca
ceptată în final de părintele păcălit, răsplă servitorul francezului, Bloos (Doamna Riccardo), George lvaşcu (De la Tulip). Adina
tit însă, şi el, prin nunta cu o văduvă bogată, şi Delia Nartea. care Popescu (Marianna), Mihaela Teleoacă (Giannina), Delia Nartea
evoluează cu vioiciune (Costanza), Radu Banzaru (Gascogna), George Grigore (Kahil).
creditoarea lui nemiloasă de până atunci.
Acesta e subiectul piesei, devenită, în vizi- în Costanza, fiica

G
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•

•
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Este un excelent actor de comedie, cum
a dovedit-o şi în Crăcănel din D-ale car
navalului sau în eroina/eroul principal din
Mireasa mută, pentru că interpretează cu
enonmă seriozitate cele mai burleşti
situaţii. De la T ulip, un ofiţeraş de
"vodevil", se înscrie printre creaţiile dem
ne de reţinut ale lui George lvaşcu. Cu
loare aduc şi Radu Bânzaru în Gascogna
şi George Grigore în Kahil, rămânând însă
- aşa cum a dorit autorul şi mai ales regi
zoarea - dominaţi de eroine.
Costumele Ancăi Pâslaru, lucrate în
tonuri pastelate de bej, şi decorul luminos
al lui Adrian M ignea Lis, precum şi
mişcarea scenică expresivă creată de

Roxana Colceag con
tribuie la atmosfera
dezinvoltă, hazlie a
unui spectacol de
comedie ce nu-şi
propune altceva decât
să-i amuze, timp de un
ceas şi jumătate, pe
spectatori
cu
un
pitoresc tablou de
moravuri din veacul al
XVIII-lea, dar - de ce
nu ?
şi din epoca
noastră.
-

Ileana Berlogea

1 Crima din strada Lourcine 1

Pa ro di e s p u moa să
u ştiu dacă a stat în intenţia reali
zatoarei programului-afiş, Da
niela Ursu, să facă posibilă glisa
rea portretelor lui Labiche-Mugur
Stunmer. Alăturarea lor grafică sugerează
însăşi ideea acestei montări, gândită de
către maestrul regizor ca o incursiune în
timp care să recupereze un gen intrat în
desuetudine.
Încă o dată, invitaţia la călătorie într-un

N

inedit mister dramatic a fost onorată de
îndată ce reflectoarele au însufleţit extra
ordinarul decor. Un decor unic, o
încăpere "de trecere", un hol impozant în
stilul uşor pompos al Restauraţiei, cu
şemineu şi fotografii sepia, cu mai multe
uşi ce par batante. Bizareria suprarealistă
din dramele şi comediile prolificului
Labiche a stimulat la maximum capaci
tatea de invenţie regizorală, ce s-a luat la
întrecere cu inventivitatea dramaturgului
francez care a revoluţionat vodevilul. Ştiut

sens", Vlad M ugur a CRIMA DIN STRADA LOURCINE de Eugene Labiche.
apelat la Nicu Alifantis, Traducerea: Violeta Popa TEATRUL TINERETULUI din PIA
care a compus o partitură TRA NEAMŢ Data reprezentaţie1: 8 noiembrie 1 998 Regia:
originală, un veritabil tur Vlad Mugur Decorul: Helmuth Stormer Costumele: V. jăr6
de forţă, amalgamând 116na
Muzica: Nicu Alifantis
Distribuţia: Claudiu Bleonţ
genuri clasice şi moderne, (Lenglume). Pompiliu Ştefan (Mistingue), Ioana Rora (Nonne),
"citate" din opere celebre Daniel Beşleagâ (Potard), Ovidiu Crişan Oustin).
sau din actualul folclor
rapp, impunând un ritm îndrăcit în
riie expresioniste ale Eugeniei Popovici i-au
desfăşurarea intrigii, în jocul actorilor.
ajutat pe interpreti în conturarea carac
Astfel, L'Affaire de la Rue de Lourcine - : terelor.
succesul din 1 857 de la Teatrul Palais
Invitat la Piatra Neamţ pentru a da viaţă
Royal - devine Crima din Strada rentierului intrat la idei din cauza unui ziar
Lourcine, o alertă farsă poliţistă postmo- : vechi, Claudiu Bleonţ încântă (şi cântă !)
demistă de un haz irezistibil. Falsul conflict
printr-o savuroasă compoziţie comică (în
(după o noapte de beţie, un domn : suita controversatului Mackie-Şiş!) execurespectabil trăieşte spaima că a fost fără : tată cu virtuozitate. Lucru care i-a stimuvoie autorul unui oribil asasinat) antre lat extraordinar pe tinerii săi colegi din
nează personajele pe panta horror-ului ! distribuţie, la fel de sclipitori în şa�a
caricaturizat cu fină ironie (vezi mâinile : menţinută la o înaltă tensiune. Ioana Flora
pătate cu negru de cărbune şi nu cu , câştigă din nou aplauze la scenă deschisă
sânge, pantoful-corp delict flambat etc.). pentru rolul soţiei pedante şi autoritare,
Costumele 116nei jâr6, machiajul şi coafu- : depăşită însă de evenimentele terifiante.
Ca ins realizat doar ca ambiţios bucătar,
Pompiliu Ştefan TI secondează cu brio pe
protagonist în aventura complicată a cul
pabilizărilor în lanţ. Cu un cap de expre
sie memorabil, Ovidiu Crişan este valetul
par exce/lence - impertinent, deşi mereu
hărţuit. Cu dublă funcţie de văr şi amant,
personajul lui Daniel Beşleagă contribuie
eficient la sarabanda generală.
O spumoasă parodie, nu lipsită de sub
stanţă gravă şi fior metafizic: în cond�iile
unui rigid conservatorism, valorile se
degradează fără speranţă.
•

•

•

•

•

•

•
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1 Gândirea

rem i ză

La final,

GÂNDI REA de Leonid Andreev. Traducerea: C.C. Buricea
Miinarcic
TEATRUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" din
IAŞI Data reprezentaţiei: 5 noiembrie 1 998 Regia: Vlad Massaci
Scenografia: Axenti Marfa
Coregrafia: Mlilina Andrei
Distribuţia: Rorin Mircea (Ke�enţev), Doru Aftanasiu (Kraft). Vrtalie
Bichir (Savelov), Georgeta Burdujan (Tat1ana), Constantin Puşcaşu
(Fedorovici). Petru Oubotaru (!van Petrovici), Petronela Grigorescu
(Maşa), Antonela Comici (Saşa), Doru Zaharia (lnfirmierul) ş1 Alice
Ioana Şfaiţer, Andreea Vizitiu, Laura Dorin, Irina Chiosea, Anca
Mel"ee.lţl (Măştile negre).

thrifler psihologic cu

accente vag melo
dramatice, el as
cunde de fapt un
război declarat cu
ideologiile post-niet
zscheene - la mare
modă în primele
decenii ale veacului şi
revenind astăzi, altfel
drapate, ca şi cum
upă un excepţional examen de timpul ar fi trecut peste noi zadarnic.
anul al doilea cu o versiune res Ruptura de identitate înlăuntrul fiinţei
trânsă a aceleiaşi piese, la care i-a care nu mai ştie, după împlinirea actului
avut drept parteneri de aventură pe unii criminal conştient. dacă nebunia a prece
dintre cei mai buni dintre studenţii de la dat crima sau îi urmează, constituie, în
clasa paralelă de actorie, Vlad Massaci viziunea lui Andreev, nucleul tragic specif
reia Gândirea lui Leonid Andreev la stu ic IŢiodemităţii: nu o depăşire, ci o totală
dioul Teatrului Naţional din laşi, semn că ştergere a limitelor este condiţia tragică a
interesul pentru autor şi pentru textul
raţiunii noastre, mereu bolnavă de auto
pus în scenă acum mai bine de trei ani nu
suficienţă. Doctorul Ke�enţev, cercetător
era unul de circumstanţă. Piesa, apărută în singuratic, pune la cale crima perfectă, ce-i
româneşte pentru prima dată la începutul va împlini visul luciferic de stăpân raţional
acestui an, merită pe deplin o asemenea al excepţionalului său destin. El îl va ucide
revenire: ea a fascinat mulţi regizori şi
pe scriitorul Savelov, soţul femeii pe care
actori în perioada interbelică, mai ales în a iubit-o cândva, după ce, cu minuţie, va
spaţiul german, dar a făcut obiectul unui construi în opinia publică convingerea că
spectacol celebru şi la noi, cu George e pe cale să-şi piardă minţile. Numai că,
Storin în rolul principal, considerat de alt ajuns în spitalul de nebuni, se va trezi într-o
fel de mulţi critici ai vremii un interpret neprevăzută capcană: nu va mai reuşi să
mai subtil decât însuşi marele Wegener, afle dacă, de fapt, nu cumva fusese nebun
ce adusese Gândirea în turneu la Bucu- : încă dinaintea comiterii faptei - cerc
reşti la un an de la premiera românească.
vicios fără şansă de scăpare.
Textul, unul dintre cele mai stranii şi mai Construit în sala Studio, cu publicul aşezat
complexe în polimorfa dramaturgie a pe trei laturi ale unui decor unic, specta
autorului, este construit cu o simplitate a colul lui Vlad Massaci e alert şi decupat cu
parentă, care şi astăzi încu rcă adesea gân
precizie, în tensiuni alb-negru, fără inutile
duri le şi evaluările cititorului superficial: revărsări de efecte teatrale. Spaţiul elabo
rat de Marfa Axenti
speculează făţiş metafora
tablei de şah, o măsuţă
minusculă de joc, aşezată
la mijlocul liniei frontale a
scenei, fiind reluată în
pătratele ample ale po
delei. O canapea, un birou,
un fotoliu sunt abia trans
formate pe parcurs, pentru
a sugera schimbările de
loc, în timp ce în fundal, la
mijlocul unui perete din
panouri curbe de pânză
neagră, tronează o oglindă
mare, simbol grav al spe
culaţiei narcisiace care re•

•

•

•

•

•
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1

prezintă însăşi tema de adâncime a
montării. Dacă, în versiunea studenţească,
oglinda era şi locul geometric din care, în
momentul de climax al crimei, ţâşneau
peste erou, într-un carnaval macabru, fan
tasmele Măştilor negre, de această dată
sugestia renascentistă e părăsită în
favoarea unui dans funambulesc, dar mult
mai acut şi mai modem (în coregrafia atât
de talentatei Mălina Andrei), umbrele
feminine pătrunzând prin pereţi şi dând
trup monologului fracturat al eroului.
Din păcate, montarea e subminată de un
grav dezechilibru la nivelul distribuţiei,
actorii reuniţi ducând cu ei stiluri de joc
complet d iferite, niveluri de înţelegere
vădit inegale ale propriului rol şi ale
naturii relaţiilor, ba chiar incompatibilităţi
tehnice greu de explicat. Triunghiul fun
damental
Kerjenţev-Tati ana
Ni
kolaeva-Savelov e din start incomodat în
coerenţa sa de o ruptură în convenţia
dramatică, la nivelul vârstei actorilor: cei
doi duşmani, foşti colegi de liceu, sunt
interpretati de doi actori între care d ife
renţa de vârstă e cu atât mai izbitoare cu
cât e dublată de o dizarmonie declarată a
expresivităţii teatrale: Florin Mircea joacă
romantic, pe recitativ clişeizat. pe când
Vitalie Bichir are o nervozitate trăiristă, cu
exces de mişcări ale mâinilor şi cu căderi
de voce necontrolate. La mijlocul relaţiei,
prinsă cu voie-fără voie între extreme
imposibil de echilibrat, Georgeta
Burdujan construieşte atent o Tatiana
Nikolaeva plictisită şi pisicoasă, poate
prea făţiş malefică, poate prea teatrală la
final ...
Mult mai coerente şi mai bine strunite
sunt rolurile mai mici: cel de compoziţie
al lui Doru Aftanasiu (Kraft), splendida
pată de culoare a lui Petru Ciubotaru, de
ne-a uitat în doctorul jucând mai credibil
decât propriii săi pacienţi nebunia, al lui
Constantin Puşcaşu în anodinul amic
Fedorovici, în fine al Petronelei
G rigorescu, cu o subtilă şi plină de
adâncime construcţie a infirmierei semi
analfabete şi iluminate Maşa.
Un spectacol care ar fi putut fi
excepţional rămâne astfel, ce să-i faci,
doar o partidă de şah uşor provincială,
încheiată cu remiză.
Miruna Runcan

Fe m e i
CEA MAl PUTERNICĂ, spectacol alcătuit din piesele Banda de mag
netofon de Charles Fraikin şi Cea mai putemid de August Strindberg
TEATRUL ODEON
Data reprezentaţiei: 1 3 noiembrie 1 998
Scenografia: Liliana Cenean. Ştefan Caragiu
Regia: Silvia Ionescu
M1şcarea scen1că: Rhvan Mazilu D1stribuţia: Liana Margineanu (Suzy,
Actrita 1 ), Gelu Nitu (Roby - voce), Diana Gheorghian (Actrita 2).
•

patetismul
u Iti mei
şanse şi e
şecul fiin
ţei dezar
mate
şi
neputin
cioase în lupta pentru u n loc pe scenă. În
piesa lui Strindberg este secondată de
Diana Gheorghian, prezenţă dramatică,
altemând triumful cu umilinţa, într-un
zbucium în care logica limbajului articulat
este înlocuită de gramatica sentimentelor.
Regia Silviei Ionescu a însoţit energia
interpretelor, asigurând coerenţa al
cătuirii. Decorul are calitatea de a ordona
spaţiul convenţiei într-un context (pe
scena Teatrului Odeon spectatorii stau
lângă actriţe) în care excesiva apropiere
ar putea perturba calitatea receptării.

•

•

•

•

•

u tot ce seamănă e la fel, şi
povestea unei actriţe în criză de
vârstă, în pragul falimentului pro
fesional şi erotic, este plină de m ister la
Strindberg şi plată, în pofida intrigii
poliţiste, în piesa dramaturgului belgian
tentat de artificiul tehnic. Combinarea
celor două structuri dramatice ar fi tre
buit să-i ofere actriţei Liana Mărgineanu
prilejul de a-şi demonstra virtuozitatea în
diversitate; structura textelor alese nu-i
dă decât şansa nuanţării monotoniei.
Ceea ce şi izbuteşte, etalând o singură
dramă în două ipostaze, asumându-şi pe
rând orbirea şi refuzul lucidităţii,

N

M.B .

fi
irandelliene
•

1

nfluenţa lu1 Pirandello poate fi
uneon, cu uşurinţă,
descopentă
alteon, mai greu - la mulţ1 d1ntre
urmaşii săi, nu numai din Italia, ci şi din
lume. Teatrul, cu convenţiile sale, dar mai
ales cu ambiguitatea sa în dezvăluirea
adevărului sau în relativizarea lui până la
nebunie şi halucinaţie, i-a ispitit şi îi
ispiteşte pe mulţi scriitori. Eduardo De
Filippo este un autor de autentică şi profundă originalitate, dar nu se poate să nu-i
recunoaştem şi ciudate filiaţiuni cu cel ce
1-a precedat şi i-a fost chiar, o bună
bucată de vreme, contemporan.
Arta comediei, un titlu ce arată limpede
că piesa se ocupă de teatru, este poate
lucrarea cea mai înrudită cu opera marelUI sicilian. Oare cei ce au venit în audienţă la noul prefect al orăşelului de
provincie sunt actorii lui Oreste
Campese, directorul unui mic teatru distrus de incendiu, sau sunt persoane reale?
Nu vom şti niciodată - aşa după cum nu
vom şti nici cine este doamna Ponza din
Aşa e, dac! vi se pare -, dar ceea ce ştim

1 Arta comediei 1

cu certitudine, văzând
ARTA COMEDIE! de Eduardo De Rlippo. Traducerea: Angela Ioan şi
spectacolul lui Felix
Rorian Potra TEATRUL "TOMA CARAGIU" d1n PLOIEŞTI Data
Alexa, este că actorii o
reprezentaţiei: 1 9 noiembrie 1 998 Regia: Felix Alexa Scenografia:
duc greu, că au nevoie
Diana Ruxandra Ion
Muzica: George Marcu
Distnbuţ1a: Mihai
de
ajutor
şi
că
Coadă (Excelenta sa de Caro), Mihai Răducu (Giacomo Franci),
autorităţile, indiferent
Dragoş campan (Veronesi), Corneliu Revent (Oreste Campese),
în ce ţară trăiesc, nu
Dumitru Palade (Quinto Bassetti), Lupu Buznea (Părintele Salvati),
sunt
sensibile
la
Raluca Zamfirescu (Lucia Petrella), Fabian Gavriluţiu (Girolamo Pica),
suferinţele "bufonilor".
Alexandru Pandele (Un muntean), Cannen Ciorcil! (Soţia sa),
Diana Ruxandra Ion a
Sebastian Nistor (Un paracliser).
realizat un decor ce
sugerează o încăpere dintr-un palat cândsinistră farsă. Incertitudinea creşte din ce
va somptuos, cu o fereastră impunătoare, : în ce mai mult, cu reveniri la o realitate pe
dar întunecată, şi câteva elemente de ' care ar vrea s-o accepte ca atare, negând-o
mobilier cu aer vetust. Aici se desfăşoară : în clipa următoare. până la izbucnirea
întâlnirile prefectului - la început cu : finală, când îi anunţă pe toţi, inclusiv pe
Oreste Campese, căruia Corneliu Revent Oreste Campese, că-i va aresta. Replica
i-a dat o profundă tristeţe şi o gravitate finală, cu adevărat pirandelliană, e dată cu
: calm şi cu ton uşor batjocoritor de
asociată cu autoironie.
Mihai Coadă îl joacă pe prefect, domnul : Corneliu Revent: "De unde ştiţi că în
de Caro, plictisit că a ajuns în acest dezas- : garderoba unui teatru nu este şi un cos
truos orăşel de provincie, încercând să-i tum de poliţist ?"
Dorind să sublinieze condiţia mizeră a
"câştige" pe locuitorii veniţi în audienţă,
disperat atunci când crede că aceştia sunt : actorului, Felix Alexa le-a cerut
actorii teatrului deghizaţi pentru a-i face o
interpreţilor să fie gravi. Şi ei reuşesc, dis•

•

•

•

·

:
;
:
:

!
:
:

:
:
'
:
:
:
.
:
:
'
:

•

•

·

·

·

https://biblioteca-digitala.ro

23

�

tribuţia cuprinzând pe cei mai buni actori

Ciorcilă aduc în spectacol o notă de mis

aşa cum sunt marile întrebări ale teatrului

ai teatrului ploieştean, în frunte cu Raluca

ter. Dragoş Câmpan, Sebastian Nistor şi

ce creează o altă viaţă, mai adevărată

Zamfirescu, emoţionantă în rolul unei

Fabian Gavri luţiu pun şi ei pete de

decât cea normală. Poate că necazurile cu

învăţătoare

culoare în această poveste aflată între

obsedate

de

coşmaruri,

care vin solicitantii la prefect sunt inven: tate, dar toate sunt legate de condiţia

Dumitru Palade, serios, dramatic, şi Lupu

adevăr şi ficţiune.

Buznea - cu accente histrionice, dar şi cu

În viziunea tânărului regizor, Arta come

omului care are nevoie de compasiune,

sinceritate în rolul unui preot hărţuit de

diei a lui Eduardo De Filippo este fără

de înţelegere şi de sprijin.

enoriaşi. Alexandru Pandele şi Carmen

"zâmbet" şi fără "râs", dar tulburătoare -

Ileana Berlogea

1 Numele trandafirului 1

A

1" nume l e lui E c o

NUMELE TRANDAARULUI, după Umberto Eco. Traducerea: Rorin
Chiriţescu TEATRUL NAŢIONAL "I.L CARAGIALE" din BUCUREŞTI
Data reprezentaţ1ei: 1 1 noiembrie 1 998
Regia şi dramatizarea: Grigore
Gonţa Decorul: Mihai Mădescu Costumele: Luana Drăgoescu Muz1ca:
Anton Şuteu Distribuţia: Radu Beligan (Guglielmo), Mihai Călin (Adso),
Constantin Dinulescu (Abbone), Gheorghe Dinică (Remigio). Ion Cojar
Oorge), Alexandru Georgescu (Nicola), George Motoi (Severino), Matei
Gheorghiu (Malachia), Bogdan Muşatescu (Berengario), Valentin Uritescu
(Salvatore), Grigore Nagacevschi (Ubertino), Doru Rancea (Adelmo),
Eugen Cristea (Bencio), Torni Cristin (Venanzio), Costel Constantin
(Aymaro), lgor Bardu (Aiinardo), Dragoş Ionescu (Cantorul), Mircea Cojan
(Bucătarul), Andrei Duban (Un novice), Silvana Ionescu (Fata), George
S!rbu (Un porcar) , Uviu Crnciun (Card1nalul), Mircea Albulescu
(Bemardo), Andrei Ionescu (Michele), Marin Negrea (Episcopul de Caffa),
Rhvan Popa (Căpitanul).
•

•

•

•

•

•

•

F

cu care şi-a calculat

aluzive

efectele când a scris

reprezintă semne amicale de atenţionare

din

calea parcurgerii

fluente

"Corbul", Eco nu ezită

privind strategiile textuale întrebuinţate.

să-şi invite cititorul în

Desigur că lectura, prin posibilităţile sale

propriul laborator. a

de revenire şi de divagare prin alte texte,

rătându-i materiile pri

constituie mijlocul

ideal al

me textuale şi modul

structurii

propuse

de preparare a pro

Aceasta nu înseamnă însă că tentativele

narative

receptării
de

Eco.

dusului finit. Romanul

de ecranizare sau de dramatizare ar fi

său

condamnate ab iniuo, cu condiţia ca ele să

este

asemenea

unei construcţii post

nu se supună fără rezerve clişeului redării

moderne a lui Richard

atmosferei de epocă. Or, atât filmul lui

Rodgers

Renzo

jean-Paul Rappeneau, cât şi spectacolul lui

expunându-şi

Grigore Gonţa văd în roman tocmai ceea

Piano,

sau

ţevăriile, scările de ser-

ce el are comun cu atâtea alte reconsti

viciu şi cuştile ascen

tuiri istorice

suspansul, solemnitatea,

armecul romanului "Numele tran

soarelor şi scoţând efecte estetice din

sobrietatea -, în loc să scoată în evidenţă

dafirului" stă în faptul că lasă toate

etalarea structurii de rezistenţă. Numele

originalitatea lui, care constă tocmai în a

cusăturile la vedere, nu ascunde

personajelor

sunt

servi, la masă, reţeta în acelaşi timp cu

făcătura sub o perdea de trompe /'oei/. Ca

primele indicii ale unei lipse de inocenţă

prăj itura. Eco nu o face în mod explicit,

şi Edgar Alian Poe, mândru de luciditatea

discursivă,

strategiile lecturii, bine asimilate şi dis-

�
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şi

vocile

narative

iar piedicile descri ptive şi
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punând de răgaz, ii permit să lase in
seama iscusinţei cititorului mare parte din
plăcerile

descoperirii

modului

de

fabricaţie. Într-un spectacol se cere să se
ofere mai mult de-a gata, de aceea era
nevoie de o formulă îndrăzneaţă şi inova
toare pentru a păstra intactă vigilenta
spectatorului şi a nu-l lăsa să se cufunde
in reveria asupra vremurilor de mult
apuse.

Recurgerea

distanţare

din

la

efectele

teatrul

de

brechtian,

impănarea voită cu anacronisme şi expli
citarea prin dialog a intertextualităţii ar fi
fost mijloace potrivite pentru o dramati
zare fidelă in spirit mai mult decât in literă.
Sfiala reverenţioasă in faţa lui Eco, unul
dintre cei mai inteligenţi oameni încă in
viaţă, ca şi dorinţa de a-i smulge cu orice
preţ consimţământul

I-au

determinat

probabil pe Grigore Gonţa să facă o
adaptare cuminte şi cursivă, care să
schimbe cât mai puţin din cuvintele şi sin

tate, nu au însă "tăietura" potrivită pentru

taxa autorului.

a se încrucişa dinamic pe scenă, sunt

până şi pe exigentul Eco să-şi dea apro

descriptive şi sfătoase. Ascultăm mereu

barea

se degajată printre simboluri luate ca pre

explicaţii despre conflictele religioase ale

Petrescu spunea că actorul poate face

texte, asistăm, după spusele regizorului

timpului, despre dolcinienii care vor să-şi

orice,

însuşi,

pol itice,

facă uitat trecutul (ca, la noi, legionarii),

maestrului Radu Bel igan in Guglielmo il
contrazice. Vreme de trei ore şi jumătate,

De aceea, in

loc să

admirăm un joc al inteligenţei mi

la

"crime,

conflicte

ş-câp,d u

încât n u este d e mirare c ă I-au înduplecat
pentru
numai

reprezentare.

pe inteligentul

Camil

nu. jocul

filosofice şi sentimentale, l iturghii şi coruri

despre importanţa de a fi cult. Nu

in latină", vedem "cadavre, nopţi, cimitir,

conţinutul, ci topica şi ritmul frazării sunt

el ne arată nouă, spectatorilor, ca şi

vrăji, foc". Grigore Gonţa a adaptat

deficitare. Regizorul Gonţa compensează

colegilor călugări, asemenea unui expert

"Numele trandafirului" la fel cum ar fi

deficienţele dramaturgului Gonţa prin

FMI. cât de simpluţi suntem neinţelegând

dramatizat "Regina Margot".

ştiinţa de a organiza pe scenă ansambluri

ce ni se întâmplă, fapte inevitabile de alt

Ca dramatizare a unui roman istoric "de

coerente şi prin simţul ritmului vizual, ca

fel, chiar dacă regretabile. Distribuirea lui

serie", rezultatul nu este rău. Decupajul in

urmare reuşeşte momente admirabile,

Ion Cojar este inspirată, subliniindu-se

tablouri este judicios şi cursiv, acţiunea

precum

lui

astfel eterogenitatea lui jorge faţă de

are fluenţă şi se urmăreşte cu plăcere şi

Venanzio, scena seducţiei, a incendiului,

restul călugărilor şi autoritatea lui directo

interes. Replicile, din grijă pentru fideli-

liturghiile ş.a. Actorii joacă atât de bine

rială in faţa lor. Ar trebui citate toate

descoperi rea

cadavrul u i

vedetele

acestui

spectacol

pentru eleganţa şi acurateţea
jocului

lor:

Constantin

Dinulescu, Gheorghe Dinică,
Valentin

Uritescu,

M i rcea

Albulescu etc. Silvana Ionescu,
Mihai Călin şi indeosebi T omi
Cristin aduc in spectacol o
preţioasă undă de graţie şi de
poezie.

Decorul

lui

M i hai

Mădescu este atât cât trebuie
de somptuos.
Dacă din parfumul trandafiru
lui rămâne doar numele, din
emoţia intelectuală produsă
de roman rămân, in dramati
zare, doar cuvintele repetate
in numele lui Eco de către

Radu Beligan la

80

de ani

Dacă am numărat bine, ludu Beligan jCYacă acum, la optzeci de ani, în trei
spectacole pe scena Teatrului Naţional. Şi m.unai roluri grele. El este nu doar
un artist mare, unic, dar şi un actor longeviv, de o impresionantă
vitalitate. Îi Ur'Jm încă mulţi ani de creaţie
scenică spre înltarea artei tea.tr'ale şi buclllia publicului.
https://biblioteca-digitala.ro

nimfa omonimă, despre care
Villon spunea că "vorbeşte
cum vântul bate/ in sus pe râu
sau peste lac".

Adrian Mihalache
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1 Şantaj 1

Fata tânără a
t e atru Ul
•

�

ŞANTAJ de Uudmila Razumovskaia. Traducerea: Ua Crişan şi Tudor

intenţi ilor tânărului

debordantă ce îl impun pe micuţul Marius

Steriade

Data

regizor Claudiu Go

Cordoş (Vitea), feminitatea tumultuoasă,

Decorul: Mihai

ga de a construi un

mimica foarte expresivă şi francheţea ges

Ilustraţia muzicală: Claudiu

spectacol vioi, inci

tului Iuliei Popescu (Lida), suculenţa disi

TEATRUL "SICĂ ALEXANDRESCU" din BRAŞOV

•

reprezentaţiei: 1 3 noiembrie 1 998
Mădescu

•

•

Reg1a: Claudiu Goga

Costumele: Luana Drligoescu

•

•

•

Distribuţia: Virginia ltta Marcu (Elena

tant, dar aspru. Cu

mulărilor şi a histrionismului pus aici în

Sergheevna), Marius Cisar (Volodea), Dan Cogalniceanu (Paşa), Marius

sensibilitatea şi ma

slujba rău lui spre care este îndemnat

Cordoş (Vitea), Iulia Popescu (Lida), E. Mih�lă Braşoveanu (Vecinul).

turitatea sa profe-

Volodea al lui Marius Cisar şi amestecul

sională, Virginia ltta

de virilitate şi nonşalanţă, conjugate cu
aroganţa şi suficienta personajului - sau

Goga şi Ovidiu Grădinar

N

•

ăscută la Sankt-Petersburg. unde

Marcu, în rolul profesoarei, reuşeşte să ne

locuieşte şi astăzi, autoarea s-a

dea imaginea micului

remarcat prin piese şi prin activi

deşarte, ţesute din principii rigide şi o

univers de iluzii

cu fragilitatea sa lăuntrică -, în cazul lui
Dan Cogălniceanu.

tatea de teatrolog ca un om de cultură

neîntinată conduită, pe fondul căreia se

Din nefericire, unele păcate ale textului -

receptiv la înnoirile cerute de timpul şi de

vor produce trezi rea brutală la realitate şi

juxtapunerile de monologuri, anticiparea

societatea în care comunismul cunoscuse

pierderea propriilor puncte de reper.

reacţiilor personajelor etc. - nu sunt evi

primele şi cele mai acute expresii ale

Purtători ai unui farmec ce vine şi din

tate de regie şi interpreţi (lipsă de expe

dezastru lui. Nu întâmplător, piesele ei au

vârstă, şi din ambiţia de a se afirma, cei

rienţă

pierde câteodată ritmul, iar în punctele

?), motiv pentru care spectacolul

fost în repetate rănduri vânate de cen
zură, iar Şantaj a reuşit să-şi apropie
interesul şi preţuirea nu numai "acasă", ci
şi pe scene din Franţa, Germania, Italia şi
Marea Britanie. Piesa a văzut lumina ram
pei şi la noi, premiera pe ţară având loc la
Teatrul "Nottara" (spectacol transmis de
Televiziunea Română).
Sub pretextul vizitei-surpriză la profe
soara de matematică, spre a o felicita de
ziua ei, câţiva elevi sunt hotărîţi

să

folosească toate tertipurile şi trucurile
posibile pentru a-i smulge acesteia cheia
seifului unde se află tezele lor de bacalau
reat, ca să le înlocuiască pe cele catastro
fale cu unele perfecte. Piesa e construită
pe structura anticlimaxului. Începe în
tonalitate veselă, pe alocuri exuberantă,
cu

umor produse de

patru tineri interpreti ai ' 'îngerilor" care

amestecul de ingenuitate, romantism şi

momente

de

ştiu să fie însă şi "demoni" izbutesc în

sale "moarte" partenerii lipsiţi de replică

nonconformism al celor patru tineri (trei

bună parte să aducă în scenă protestul lor

tind să dispară cu totul din poveste. În

băieţi şi o fată), spre a înainta apoi pe

brutal împotriva tuturor canoanelor şi

ciuda acestei carenţe, publicul intră în

căile unei confruntări dramatice, când

fisurilor unei societăţi pe cât de osificate,

relaţie cu cele întâmplate pe scenă, iar

adolescenţii trec la o neaşteptată agre

pe atât de straşnic deghizate prin dez

aplauzele cu care a fost salutată premiera

siune

gustătoare sloganuri. Există în piesă şi

ne îndreptăţesc să credem că teatru l

(asupra profesoarei, dar şi în

relaţiile dintre ei), şi se încheie tragic, prin

trimiteri cu o mai

largă semnificaţie,

braşovean a mai câştigat un motiv de

moartea profesoarei.

vizând condiţia tinerilor acestui sfârşit de

încredere în viitor, prin talentul acestor

Decorurile lui

Mădescu, de o

secol, ruptura dintre generaţii, debuso

interpreţi. E nevoie însă ca ei să fie des

impecabilă precizie a sugestiilor privind

Mihai

larea şi angoasa lor, ca premise ale unei

curajaţi ori de câte ori se simt ispitiţi a

condiţia umilitoare a intelectualului "so

violenţe

chip

"juca" în exces, a copia clişeele unor

vietic", dar şi deschis (la propriu şi la figu

eronat ca factor "exorcizant". Acestea

adeseori

receptate în

actori pentru care gestul ori atitudinea,

rat) unei apreciabile libertăţi de mişcare a

sunt mai firav exploatate şi restituite de

"standardizate", au devenit de mult goale

interpreţilor (deşi totul se petrece în

spectacolul braşovean, în care am reţinut

de adevăr şi emoţie.

mijlocul scenei, pe care se află şi specta-

însă o remarcabilă punere în valoare a

tori i), şi costu mele apropiate de firescul

"zestrei" fiecărui tânăr interpret: aerul

personajelor şi

mucalit, instinctul comic şi sangvin itatea

�
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Ion Parhon

Faptele

1

Bizarmonia 1

interplanetarului băiat

icolae Brânduş este unul dintre
cei mai interesanţi compozitori
contemporani şi un promotor, la
noi, al teatrului instrumental. Acesta nu
trebuie înţeles în sensul agrementării
muzicii cu elemente coregrafice şi cu
diverse elemente de decor. Execuţia
muzicală cea mai "pură" are elemente de
teatralitate, numai că acestea nu sunt
conştientizate şi, ca urmare, au un carac
ter aleator. O concepţie muzicală care să
treacă în spaţiile adiacente sunetului,
păstrând rigoarea matematică a demersu
lui componistic, este una dintre con
tribuţiile înnoitoare ale compozitorului
Nicolae Brânduş. Ne aducem aminte de
succesul pe care I-au avut "Trei Prole
gomena la Dănilă Prepeleoc", prezentat la
Sala Dalles, la sfârşitul anilor '70. Acum,
într-un spaţiu neverosimil de frumos, o
sală concepută în rigorile gustului mo
dernist al anilor '20 aflată la sediul
ARCUB - totul, până în cele mai mici
amănunte, supus concepţiei unitare a
geometrismului purificator -, el ne

N

prezintă un spectacol neobişnuit, a cărui
fineţe conceptuală nu este egalată decât
de forţa de impact a semnelor teatral
muzicale.
Spectacolul începe cu piesa "lnfra-

realism", inspi BlZARMONIA. teatru instrumental de Nicolae Brânduş
Proiect
rată de o poe ARCUB Data reprezentaţiei: 27 noiembrie 1 998 Regia: Alexandru
zie ocazională, Tocilescu Coregrafia: Raluca lanegic lnterpreţi: Formaţia Pro Musica
din şapte ver Nova (lucia Rorescu, Dominic CzergC>, Ravius Trif, Marius Popescu),
suri, a lui Ion Raluca lanegic. laurenţia Barbu.
Barbu. lnstrumentiştii sunt dispuşi în vârfurile unui hep- caţiile teatrale ale partiturii până la cel mai
tagon magic. Ei execută semnele din par mic detaliu, rezultând un spectacol în care
titură într-un elan emoţional care-i depla elementele aduse de personalităţi atât de
diverse se topesc într-un tot unitar de
sează pe traiectorii bine determinate,
într-un tip de teatralizare riguros contro mare eleganţă. Această capacitate de a
lat. Momentul "Uvedenrode", cu ver asambla eterogenul şi de a ocoli cap
surile traduse în franceză, datorează canele sincretismului reaminteşte perfor
Ralucăi lanegic inventivitatea cinematică a manţa regizorală din Poate, Eleonora .
vizualizării. U rmează cantata "Dom Noutatea acestui spectacol ar fi impus o
nişoara Hus", muzica fiind înregistrată pe mai mare grijă pentru lansarea lui. Textele
bandă, iar înscenarea cu utilizarea femeii trebuiau tipărite în caietul-program
gonflabile fiind rezultatul inspiraţiei regi împreună cu gândurile autorilor - com
zorale a lui Tocilescu. Spectacolul se pozitor, regizor, coregraf Aceşti "băieţi
încheie cu "Strigături de alean" (Longuir interplanetari" care ştiu să uzeze de
me fois), o lucrare în care se înscenează magie fără a pierde controlul asupra ei,
însăşi agresivitatea abstractizării, punân care ştiu ce naşte din somnul raţiunii şi,
du-se în opoziţie conceptele strigate de totodată, ce trebuie făcut pentru a-1
instrumentişti într-un dialog dramatic cu stăpâni, merită să fie făcuţi cunoscuţi în
fundal sonor împrumutat din fâşâitul elec rândul acelora care încă nu ştiu că:
Sângele, ca laptele/ Morfino 1-a tăiat!
tronic al emisiunilor pe unde ultrascurte.
Regizorul Alexandru Tocilescu dovedeşte Faptele/ lnterplanetarului băiat! "Ce
încă o dată - dacă mai era nevoie - Împăiat !"/ Urmele-ntoarse-n origini/
Ceasuri virgini.
extrem de sigurul lui simţ muzical. El
•

•

•

•

•

..

urmează logica discursu41i-cyuzical şi indi-
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Adrian Mihalache

S p ect ac o lul
no1em
•

Aceşti

nebuni

făţarnici

de

Teodor

Mazi l u , regia : Dominic Dembinski, Teatrul

"Nottara" • Bizarmonia, un spectacol de
Alexandru Tocilescu pe muzică de Nicolae

Margareta Bărbuţă : Levantul

e

Ileana Berloge a : Numele trandafirului
Magdalena Boiangiu : Şcoala femeilor
I rina Coro i u : Şcoala femeilor

Brânduş şi versuri de Ion Ba rbu , ARCUB •

A lice Georgescu : Bizarmonia

Căsătorie

Mircea G h iţulesc u : Şcoala femeilor

in

stil

olandez

după

Carlo

Goldoni, regi a : A lice Barb,

Teatrul de Cornedie • Cea

mai

puternică, spectacol
Banda de mag
netofon de Charles Fraikin
şi Cea mai puternică de
cou pe:

August

Strindberg,

Silvia

Ionesc u ,

regia :
Teatru l

Odeon • Crima din strada

Lourcine
biche,
Teatru l

La

Mugur,

Tineret u l u i

Mircea
şi

Eugene
Vlad

din

eamt • Levantul de

Piatra
riul

de

regia:

Cărtărescu ,
regia:

scena

Cătălina Bu

zoianu, Theatrum Mu ndi •

Numele

trandafirului

de

Umberto Eco, dramatizarea şi regi a :

Gri

gore Gonţa , Teatrul Naţional din B ucureşti
•

Şcoala femeilor de Moliere, regia: Alex

andru Dabij a , Teatrul Mic ( prezenta acestui

Florica Ichin1.:
Doru Mareş: Şcoala femeilor
Adrian M ihalache : Bizarmonia
Doina Papp: Levantul

spectacol ş i pe lista din această l u nă se

Ion Parhon: Şcoala femeilor

explică prin faptul că a avut două reprezen

Victor Parho n : Şcoala femeilor

taţii de premieră, u na în octombrie şi a lta în

Ludmila Patlanjogl u : Levantul

noiembrie) .

Marinela Ţep u ş : Bizarmonia

L a S i b i u , i n a n u l 2 0 0 0-:}

Congresul Mondial
al criticilor de teatru
L

a 3 decembrie 1 998, a avut loc adunarea generală a celor două secţii române ale Asociaţiei

Internaţionale a Criticilor de Teatru - AICT (Fundaţia "Teatrul XXI" şi UNITER). Participanţii au

hotănt în unanirnitate reunificarea secţiilor, care vor funcţiona sub denw1.1.irea Secţia română a

AICT. Aceasta va fi condusă de un birou, ales prin vot secret, cu următoarea componenţă:
Ludmila Patlanjoglu (pre.,.
'>edinte), Florica Id1.im (vicepreşedinte), Alice Georgescu (secretar) şi
Victor Pa.rhon, Cristina Dum.i.trescu, Marina Constantinescu , Natalia Stancu ( membri).
La adW1.a.re au luat pa.tte ca invitaţi Cornel Todea, vicepreşedinte al UNITER, şi George Ba.nu,
preşedintele Asociaţiei Intemaţionale a Cdticilor de Teatru (AICI), care a a.nLmţat că România a
fost desemnată ca membru al Comitetului Executiv AICT. În această calitate, Secţia română va
organiza în anul 2000 Congresul mondial al aiticilor de teatru ce va avea loc în cadrul Festivalului
internaţional de teatru de la Sibiu.

�
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teleteatn•

Mazl U compromis
•

ntrenat într-o canlpanie

zării" . Formulă sintetizată foarte

interpretare, năclăit în kitsch-ul

de repunere în drepturi a

exact în exclamaţia emblematică,

cotidian.

dramaturgiei lui Teodor

nu lipsită de wnor involuntar:

demult totul, obţinând esente

Mazilu, Dominic Dembinski, si

"M-am culcat pe telecomandă !"

ideatice mult prea tari ca să se

tnultan cu un anost spectacol la

Într-un decor sufocat de fotota

piardă chiar şi în condiţiile unei

(Aceşti ne
buni fiiţarnici), s-a aventurat la
TVR într-o mult prea personală
adaptare a Proştilor... readUşi,

petul

astfel de imixtiuru dureroase .

cu od1ii la nlicul

ecran,

gând telenovele

şi

ca pe vremurile de tristă aminti

duqii americane în care alune

al, în ciuda unei disttibuţii posi

re, la titlul aprobat de cenzură:

că

Intermezzo-urile

bile. Pentru că atât Mircea Rusu,

A

Teatrul

"Nottara"

agresiv,

personajele

in/e/voluează în pem1.anentă

periodic.

Sctiitorul

a

decantat

Laborioasa muncă de contrafa

rume

cere nemeritată i-a angrenat pe

superpro

actori într-un joc preţios şi trivi

...Sub clar de lună.

mai mult sau mai puţin "oniri

Aflat pe o cale greşită de perce

ce" sunt - e drept - ceva "mai

cât şi Florin Zamfrrescu , Carne
Ha Zorlescu sau Mitică Popescu

pere a umorului genialului co

curate"' dar fără ruei o legătură

au resursele necesare creionării

mediograf, care a reuşit ceea ce

cu dramaturgia celui compro

unor eroi mazilieru viabili. La

izbutise Caragiale cu un veac în

mis

fel, Alina Chlvulescu şi Magda

prin

această trădare

din

unnă , şi anwne anticiparea u

prea multă dragoste (fenomen

Catone, care se menţin însă la

nei catastrofe morale, regizorul

semnalat şi într-un nunl.ăr ante

ruvelul unui joc superficial, nli

scenarist îşi pemute să îrnbâc

rior), care culminează cu anula

zând în primul rând pe violenta

sească simetria de aistal a ini

rea totală a vetbului (vezi sec

costun1.aţiei şi

nlitabilelor construqii şi replici

venta finală de film mut !).

Faimoasele sintagme, premoru

viaţă

pe cuvânt.

maziliene cu divagaţii şi expre

Faimoasa

sii grosonale, introducând o su

comportamentul

ită masivă de parafrazări nefeti

personajelor maziliene nu su

acest irecognoscibil Mazilu "de

cite iscate de form

portă

gang".

defel

.tiU•IPt

schizoid

modul

la
a faptelor, a

duplicitară,

nu

verist

al
de

torii pentru actuala degeneres
centă socio-morală, se pierd în

Dunăre

nlicile ecrane. Ttistete, fiindcă a

ttu societatea românească, ce

fost o seară comemorativă, la

şi-a pierdut mai bine de jmnăta

ruei o lWl.ă de la dispariţia Leo

te de veac de existentă în mâlul

poldinei Bălănută,

eşecwilor. Ca un lamento abso

una

dintt·e

sul e simplu:

eroinele

pe

lut se scurg şi acuzele, şi iertăti

rea lucrwilor, a

care D.R. Popescu a ţinut să o

le, abmul nostalgillor fel de fel

menilor

depene cu tâlc undeva, la mal

dizolvând conflicte ce păreau

ca

fabuloasei

istOiii

deopottivă

de Dunăre.

ireconciliabile.

dispariţie şi re\leJI:: tJ:ie.

Lumina albastră - aură mitică

Într-t.m rol ingrat,

Înregistrat

excelent fixată în reprezentaţie

Bălănută are curajul de a polari

� apro-

bare ", cu

97

UNITER

de scenografa Maria Miu - avea

Leopoldina

za parcă întreg Răul din noi toţi

pal

să capete profunzime şi în per

pentru a face posibil necesarul

tnaresul cu câteva pretnii, spec

spectiva catodică fidel redată de

exorcism

tacolul

bucureş

grupul de operatori printre care

asmnat.

tean O batistă în Dunăre a

s-a numărat şi un alt dispărut,

Paralelismul

fost oferit telespectatorilor întt·-o

tânărul

nine

seară de noiembrie '98 ca un

Gabor.

'

,

când

şi-a îmbogăţit

Naţionalului

şi

talentatul

Cătălin

atât

fiecare

printr-un

sactificiu

destinelor

de

femi

fin cizelate de

dintre

intetprete

În jocul de prim-planmi şi pla

Mariana Milmt şi ileana Stana

bucwie şi tristete. Bucwie, pen

nuri generale, coeficientul de e

Ionescu, Tamara

tru că i-a reverut misiunea de a

moţie al montării se revetberea

dar

aducător

deopotlivă

de

Cretulescu

Rodica Popescu Bitănescu , Tania

desdude

stagit.mea

'98-'99 a

ză

la infmit în eter pentru a se

Popa şi Maria Buză - creează" 1n

Teatrului

Naţional

de

Tele

reîntoarce în sufletul fiecărui iu

ciuda stupidului deznoclărnâht,

viziune, difuzat, din nou, lunea,

bitor de teatru, de oameru. Pen

zi

tru că, aşa cum Ion Cojar a ştiut

în1.pământerută

scenei

în

tradiţia

care lunea îşi acordă

relâche în săli, dar nu şi

pe

impresia că totuşi speranta este

să o înfăţişeze la rampă, piesa

posibilă: "Iată trec miresele spre
Rai/ Pe o rază de lună... "

este ea însăşi un recviem pen-

Iri'-' C:oroiu
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d dans

De

la

b al etul-t e atru
la b al e tul-r o man
e câteva decenii bune încoace, în

de extrase din lucrări destinate cel mai

lumea largă, baletul-teatru este

adesea podiumului de concert, nu scenei

datorie, între dragostea filială (aici, părin

domeniul în care fantezia core

de teatru ...

tească) şi dragostea pasională este, în

grafilor se exercită cel mai complet şi mai

La noi, doar doi autori de balet au avut

proza scriitorului rus, lipsită de forţa

complex, mai amplu şi mai împlinit, mai

până acum suflul creator necesar abordă

acţiunilor spectaculoase care s-o poată

liber şi mai eliberator de constrângerile

rii cu succes a acestui tip de teatru core

impune scenic.

prejudecăţilor generale asupra artei dan

grafic. Tragic, unul dintre e1 ne-a părăsit

...Ceea ce 1-a determinat, desigur, pe Ioan

sului. (Am scris cândva, demult de tot, un

prematur. Era M ihaela Atanasiu, autoarea

Tugearu să suplinească această lipsă de

eseu despre aceste "Şapte prejudecăţi

a două capodopere ale genului: Peer

D

între dragoste şi onoare, intre dragoste şi

dramatism autentic a întâmplărilor şi a

capitale"; constat - cu firească amărăciu

Gynt şi Visul unei nopţi de vară. Celălalt 

eroilor prin alegerea cu precădere a unor

ne - că nici până astăzi ele nu au fost de

rămas singurul - este Ioan Tugearu, auto

pagini extrem de tensionate din muzica

păşite, nu numai de către public, dar nici

rul altor trei capodopere: Nunta însânge

s1mfonică, de cameră şi concertantă a lui

demersul coregrafie, în colajul realizat

tru, descendentul baletului-basm (sub ra

rată, Tmblânzirea scorpiei şi Casa
Bemardei Alba.
Cu Anna Karenina, Ioan Tugearu se în

port muzical - dar nu numai - adus la

toarce acum la baletul-roman. Întoarce

doua scenă a spectacolului, această

perfecţiune în tripticul lui Ceaikovski Fru 

rea aceasta nu trebu1e nicidecum socotită

opţiune conduce astfel la un efect de o

moasa din pădurea adormită, Spărgătorul
de nuci şi Lacul lebedelor) şi al baletului
roman (strălucit reprezentat prin Esme
ralda/Cocoşatul de la Notre-Dame al lui
Pugni, Don Quijote al lui M inkus şi
Daphnis şi Chloe al lui Ravel), îl are drept

a fi un regres, căci problemele pe care

pregnanţă ieş1tă din comun, prin con

măcar de către o considerabilă parte a
profesioniştilor domeniului ... ) Baletul-tea

Ceaikovski,

pentru

a

susţine

sonor

împreună cu Alexandru lstrate. În cea de-a

specia în sine le pune creatorului sunt mai

trastul dintre esenţa tragică a muzicii şi

numeroase şi ma1 complexe încă...

aparenţa exuberantă a coregrafiei.

Înainte de toate, există aici dificultatea

Ciudata

dramatizării unei substanţe epice, care

scenografa Viorica Petrovici - a tinerelor

astfel îşi poate dezvălui, neaşteptat şi mal

fete care participă la balul din casa

înveşmântare

-

de

către

părinte compon1stic pe Prokofiev, cu al

ales ... nedorit, inconsistenţa (ca să nu

Prinţulu1 Şerbaţki dobândeşte deci justifi

său inegalabil Romeo şi Julieta, de la a că

spun sărăcia) subiectului, a intrigii, a con

carea un1cităţii respectivului stil în ansam
blul costumelor. În ceea ce priveşte

rui lansare (la Bmo, în decembrie 1 938)

flictului şi chiar a personajelor şi a relaţii

au trecut - iată - exact 50 de ani. În a

lor dintre ele. Cu tot efortul Lianei Tu

decorurile - alcătuite din mai multe mo

ceastă jumătate de veac, marii compozi

gearu (autoarea libretului) de a extrage

dule de forma unor prisme triunghiulare,

tori îndepărtându-se treptat (şi, s-ar pă

din romanul lui Lev Tolstoi întreaga lu1 se

care îş1 arată, prin rotire, mereu alta din

rea, definitiv) de arta dansului, coregrafii

vă dramatică, "povestea" n1 se revelează

tre cele trei feţe (să fie oare aici o subti lă

au început să-şi "scrie" singuri "partitura"

drept o destul de banală istorie a unui tri

trimitere la ' 'întreita Hecate"?!?), fiind

muzicală, "compunând-o" printr-un colaj

unghi conjuga!, căci comeilliana sfâşiere

amplasate şi deplasate cu uşurinţă şi
(aproape) la vedere de către dansatorii
înşişi -, acestea "distonează" evident cu
câteva piese de mobilier autentic, ce apar
din când în când pe scenă.
Aceeaşi voită spargere a coeziunii dis
cursului scenic se regăseşte şi în core
grafie, unde limbajul personal al lui Ioan
T ugearu (în care recunoaştem cu plăcere
vocabule şi sintagme create şi lansate de
către el în precedentele sale baiete), gre
fat pe tulpina dansului clasic, academic,
preia de la acesta şi o cantitate parcă mai
mare ca oricând de pantomimă.

În ce măsură ŞI în ce chip această creaţie
coregrafică serveşte punerii în valoare a
interpreţilor ei şi - deopotrivă - de ce
manieră este ea slujită de către cele două
distribuţii ale spectacolului, vom vedea
însă într-un număr viitor.

Luminiţa Vartolomei
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cândd a n s at o ri i

se 1au de păr
•

lumiţa de mai sus (pun, cum nu
mesc englezii jocurile de cu
vinte) corespunde titlului unei
lucrări care-şi propune să pună în valoare
nu doar the body /anguage, ci şi the hair
/anguage. Ideea le-a venit celor de la finma
Procter & Gamble care, pentru a-şi
"promoţiona" produsele Pantene, au
apelat la trei dintre cei mai în vogă core
grafi contemporani americani: Daniel
Ezralow, David Parsons şi Moses
Pendleton. Iar aceştia au ţinut să aibă
drept interpreti nu dansatori, ci . . sportivi.
Şi uite-aşa, din vorbă-n vorbă cu
Federaţia Română de Gimnastică, s-a
ajuns la constituirea unei echipe de vreo
cincisprezece componenţi ai loturilor
noastre olimpice de aerobică şi artistică.
Spectacolul Elastesse, la care au participat
sub coordonarea antrenoarei şi core
grafei Marcela Fumea, în cursul lunii
octombrie la Milano, s-a bucurat de un
succes imens. S-a vorbit imediat în presa
peninsulară despre "vampirii dansului", iar
ofertele de tumee şi colaborări au
început să curgă.
Dar cine sunt cei implicaţi în acest succes
artistica-comercial ?
Daniel Ezralow a practicat în tinereţe fot
balul şi atletismul, a regizat parade de
modă, a colaborat cu David Bowie, Sting,
U2 şi a semnat coregrafia Galei
Oscarurilor din acest an. David Parsons,
considerat "genial" de către presa de spe
cialitate, a fost săritor la trambulină, a avut
propria trupă şi a contribuit la
deschiderea Olimpiadei de la Atlanta în
'96. "Veteranul" Moses Pendleton a fost
campion naţional de schi, a creat core
gratii, regii şi scenografii pentru filme, TV,
video şi spectacole promoţionale, cum ar
fi lansarea casetei cu Cocoşatul produs
de Disney Co. în Europa, în primăvara
'98. "Quasimoses" este şi cel care i-a
reunit pe ceilalţi în experienţa companiei
Momix, fondată de el, una dintre cele mai
bine cotate în SUA anilor '90 , caracteri
zată prin explorări dinamice în zone
conexe.

G

.

De cealaltă parte, gimnaştii români,
obişnuiţi cu coregrafiile din exerciţiile la
sol sau cu fonmulele de concurs din aero
bic - solo, duet mixt şi trio -, însumând
două minute de elemente de maximă
dificultate musculară şi acrobatică, îmbinate cu elemente dansante, într-un ritm
infernal. Unii dintre ei sunt multiplu
medaliaţi la Campionate Mondiale
(Cristian Moldovan, Claudiu Varlam aur, argint, Izabela Lăcătuş - bronz), fapt
peste care presa sportivă trece cu surprinzătoare superficialitate.
Lucrând cu gimnaştii români, cei trei
americani şi-au satisfăcut un vis de aur al
oricărui coregraf să poţi cere interpretului orice nebunie tehnică şi să ai de-a face
cu corpuri antrenate la superlativ, de la

:

.
:
·

'

!

'

mobilitate la muzicalitate şi expresivitate.
E drept că mai aproape de sufletul peda- j
gogilor de balet sunt gimnastele de rit ;
mică, ale căror date şi a căror pregătire :
fizică timpurie şi riguroasă le face apte :
oricând pentru o mare carieră în dans, în
cazul reconversiei profesionale. (Câteva
nume de mari balerini cu antecedente de

gimnaşti: românii Simona NoJa şi Marin
Boeru, frantuzoaica Sylvie Guillem şi mulţi
alţii.)
De data aceasta Ezralow, Parsons şi
Pendleton au optat pentru un "dans
atletic", o combinaţie de break-dance şi
hip-hop, în care elementele acrobatice
erau puse în slujba concepţiei coregrafice.
Un dans spectaculos, tipic americănesc,
specific unui spaţiu cu oameni hiperener
getici, hrăniţi cu vitamine şi aflaţi constant
an the move.
Iar pentru gimnaşti, o dulce vacanţă, o
perioadă de odihnă în comparaţie cu
antrenamentele curente. Viitorul lor
apropiat e încărcat de tumee cu show-uri
(Italia, Paris, Londra, Los Angeles etc.),
dar şi cu Campionate europene şi mondiale. Spectacolul de astă-toamnă
promite a fi fost doar primul dintr-un şir
de performances de dans de sine
stătătoare. Cu siguranţă, când pârtia
desţelenită de americani se dovedeşte a fi
un succes, nu mai e mult până va deveni
şosea...
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Al

învăţământ1d

teatral

P l ă c e rea

j oc u l u i

ntâlnirea publicului din Craiova cu prima promoţie a
Facultăţii de teatru din oraş, promoţie pregătită de prof
univ. Remus Mărgineanu şi conf. univ. Smaragda Olteanu, s-a
desfăşurat în luna octombrie pe parcursul a opt reprezentaţii.
Piesa aleasă, Şantaj de Liudmila Razumovskaia, îşi păstrează
interesul prin tensiunea interogaţiilor cu privire la originea şi la
expresiile latente ori dezlănţuite ale violenţei adolescentine, la
răspundere, onestitate şi curaj în faţa situaţiilor provocate de
această violenţă, ca şi la amestecul de spaimă şi debusolare din
viaţa şi conştiinţa acestor 'ingeri trişti" ai lumii de azi. Într-un
spaţiu scenografic riguros şi expresiv (semnatar: Vasile Buz),
interpreţii îşi susţin partiturile cu notabilă stăpânire de sine şi
manifestă plăcere a jocului. Am reţinut evoluţia Laurei Iordan
(Profesoara), bine gradată (chiar dacă la început marcată de
trac), reuşind să dea imaginea frământărilor lăuntrice ale per
sonajului, dar şi cea a pendulării discrete între surpriză şi oroare,
pe de o parte, şi comprehensiune, pe de alta, în faţa
neprevăzutelor reacţii ale "elevilor" ei. În contrast cu discreţia
acestei partituri, Laura Dragomir surprinde, în rolul Lidei, prin
vitalitatea cu care trăieşte reacţiile de protest şi disperare, ori
"oboseala" personajului, transformată apoi în chipul unei
emblematice înfrângeri. În rolurile băieţilor, Alexandru Boureanu
(Volodea), Gabriel Marciu (Vitea) şi mai ales Marian Politic
(Paşa) construiesc câteva caractere şi atitudini edificatoare pen
tru ingenuitatea şi păcatele vârstei, fără a reuşi însă întotdeauna
să exprime nuanţat relaţia lor diferită cu profesoara şi motivaţia
metamorfozelor de comportament din această relaţie.
Coerenţa de netăgăduit a reprezentaţiei şi, în general, inspirata
configurare a accentelor ei, când comice, când dramatice, sunt
uneori minate de mici sincope ritmice, mai ales înaintea con-

ul pe

fruntărilor decisive dintre profesoară şi elevi, ori de unele puncte
moarte în evoluţia "grupului", mai ales în absenţa replicii. Cu alte
cuvinte, .sunt momente când interpreţilor pare să le lipsească
acea concentrare şi capacitate de a susţine emoţional (prin gest,
atitudini şi mai ales expresie mimică) replicile partenerilor.
Începutul de drum, însă, a fost făcut.
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cont propriu

omnişoara Nastasia face parte din
familia femeilor puternice ale literaturii
române, alături de Anca din Năpasta,
Zoe din O scrisoare pierdută, Mara lui Slavici şi
Vitoria Lipan.
Montarea de la UAT Târgu-Mureş nu pare să
treacă în fugă peste acest lucru. Ion Săsăran,
profesor-regizor-interpret. care a mai jucat în
Domnişoara Nastasia, la Baia Mare, alături de
Ştefan lordănescu şi de ... Cătălina Buzoianu, a
încredinţat rolul titular Elenei Purea. Interpreta,
fragilă şi tenace, sensibilă şi aprigă, s-a mulat cu
supleţe pe structura tragică a personajului, 1-a
'imbrăcat" bine, cum s-ar spune. La fel,
Serenela Mureşan în Paraschiva, Oana Stancu
în Niculina şi Andrian Locovei în Ionel, roluri
mai la îndemână, date fiind linia caricaturală a
personajelor şi, fireşte, înclinaţia către comedie

�
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a majorităţii actorilor români. În Vulpaşin,
Alexandru Pavel, cu faţa lui de "om cum
secade", nu a mers în suita interpretărilor
malefice de până acum, dar a deschis oarecare
înţelegere pentru drama lui. În definitiv, şi
asasinii, cel puţin cei din teatru, au tragedia lor
(vezi Medeea, Othello, Hamlet, Richard al III-lea,
Brutus). Cât despre Ion Săsăran în Ion Sorcovă,
el a demonstrat că profesorul şi-a ales bine
piesa şi rolul.
Un spectacol curat, convingător, studenţesc, în
care, spre deosebire de unele (alte) spectacole
studenţeşti, cu mişcare multă, pantomimă şi
replici colective (coruri vorbite, care va să zică),
pune în relief individul şi individualitatea, adică
personalitatea pe cont propriu. Ceea ce, măcar
din când în când, este necesar.
Dumitru Solomon

�

dialog

Petre Bol<o r:

'Privilegiul de a lucra
cu actorii români'

Care este d rumul urmat în
străi nătate pentru a re-deven i
regizorul şi profesorul Petre
Bokor ?
Am plecat acum 20 de ani, în unma - şi,
aş zice, din cauza - cutremurului din
1 977. Şi, pentru că atunci am scăpat
printr-un miracol, am ales un loc cu seis
micitate zero, în vestul Canadei, în
provincia Alberta, stabilindu-mă la
Edmonton (asta şi pentru că acolo mi s-a
oferit postul de director artistic al
Teatrului Francez). În tot acest timp am
fost profesor la Universitatea Alberta.
După zece ani de directorat am luat o
scurtă vacanţă "lucrativă" şi, la invitaţia
Universităţii Naţionale din Canberra,
m-am strămutat în Australia, unde am
avut şansa să înfiinţez un teatru. După doi
ani m-am întors la Edmonton; acolo con
tinuu să lucrez pe contract fie la teatrele
engleze, fie la cel francez, conducând în
continuare Departamentul de teatru din
cadrul universităţii.
Din decembrie 1 989, la invitaţia unor
foşti colegi şi a unor prieteni ajunşi în
funcţii importante în instituţiile teatrale
din România, mă întorc în fiecare vară şi
pun în scenă texte moderne, încă neju
cate aici. Aşa se face că am montat, la
Teatrul Mic, Jacques şi stăpânul său,

adaptare de Milan Kundera după romanul vreo ezitare că actori ca aceia din
România n-am întâlnit nicăieri; n-am
lui Diderot, la Teatrul de Comedie,
Transport de femei de Steeve reuşit cu nimeni din afara ţării să realizez
Gooch, la Teatrul Odeon, Cumetrele acel impact sufletesc, bucuria, comuni
de Michel Tremblay, la Teatrul "Nottara", carea, "complicitatea" împărtăşite cu
Două femei celebre: Eva şi Clara artiştii de aici.
de Robert David MacDonald; au mai fost Alegeţi de fiecare dată piese con
şi două spectacole la Teatrul Naţional temporane care nu au mai fost
"Mihai Eminescu" din Chişinău, alte două jucate în România; pe de altă
la Teatrul "Sică Alexandrescu" din Braşov parte, toate sunt comedii care lasă
şi a venit rândul Teatrului Naţional din
un gust dulce-amărui. Vă carac
Bucureşti. Îi sunt recunoscător pentru terizează ele în vreun fel ?
aceasta domnului director Ion Cojar, care Să zicem că prima parte a întrebării
m-a invitat şi mi-a acceptat propunerea reflectă o opţiune deliberată. Socotesc că
de a realiza un spectacol cu Călătorii venirea mea aici nu ar fi justificată de
cu mătuşa mea, o dramatizare de montarea unor piese clasice străine sau a
Giles Havergal după romanul lui Graham
unor piese contemporane româneşti.
Greene. Am avut bucuria enonmă să Confraţii şi consurorile mele o pot face
repet cu doi actori de primă mărime, foarte bine. Mi-am propus, de aceea, să
Canmen Stănescu şi Mihai Fotino, exce fructific tocmai şansa pe care am avut-o
lent secondaţi de Cristina Deleanu, vreme de 20 de am de a fi la curent cu
Alexandru Hasnaş, Eusebiu Ştefănescu, tot ce este nou în diferite părţi ale lumii
Canmen Ionescu, Silviu Biriş, Brânduşa (mai ales că şi limba engleză şi limba
Mircea, Cesonia Postelnicu, Ion Ionuţ franceză îmi sunt cunoscute). Aşa că am
Ciocia, Marius Florea Vizante, Cristian
hotănl: să caut printre texte care pot
scăpa vederii sau care nu ajung în mâinile
Creţu. Scenografia a fost semnată de
Mihai Mădescu şi Luana Drăgoescu, iar regizorilor din ţară şi să încerc să le fac
mişcarea scenică, de Roxana Colceag. A cunoscute.
fost, din toate punctele de vedere, o În ceea. ce priveşte genul uşor romantic
colaborare fencită. Mi-a plăcut fiecare
sau comica-nostalgic al acestor piese, aici
minut petrecut împreună şi, spre uimirea poate că e într-adevăr vorba de o încli
mea, în pofida vârstelor şi a naţie sufletească. Probabil că aşa văd eu
tradiţiilor diferite, nu am întâmpi lucrurile.
Cărui fapt se datorează prezenţa
nat din partea nimănui vreo
piedică, astfel încât am putut reali în distribuţiile spectacolelor dum
neavoastră a atâtor femei ? Este
za acest spectacol în cinci
săptămâni (timp propus de la cumva o strategie ? ...
început). Şi asta în contextul în Nu, nu este o strategie, dar aş putea să
care domnul Mihai Fotino avea - spun liniştit că este o dorinţă de a lucra în
după cum însuşi mărturisea "de condiţii confortabile ... Este mult mai uşor
recitat toată cartea de telefon". şi mai bine să repeţi cu ele decât cu
Într-adevăr, are un text enonm de actorii ... Dar, dincolo de asta, se întâmplă
rostit/jucat pe scenă. A unmat să fiu preocupat mai ales de condiţia
drumul la Târgu-Mureş, unde am femeii în împrejurările capitalismului înain
realizat două spectacole la tat; de fapt. mă interesează în mod
Teatrul Naţional: Albertine în deosebit condiţia omului modem în soci
cinci timpi de Michel Tremblay etatea apuseană. Faptul că am avut
norocul să dau peste nişte texte cu mai
(la secţia română), spectacol
prezentat în premieră de Ziua multe personaje feminine nu înseamnă că
Canadei, şi jacques şi stăpânul o piesă cu tot atâţia bărbaţi m-ar speria
său (la secţia maghiară).
sau nu m-ar interesa.
Ce vă readuce an de an în
Proiecte ?
ţară ?
Din superstiţie nu vi le voi spune, dar
Cred că nimic nu este mai impor dorinţa mea este de a mă întoarce aici şi
tant pentru mine decât privilegiul vara viitoare pentru unul sau două spec
de a lucra cu actorii români, tacole. Pentru aceasta îmi voi consacra
poate datorită experienţelor . lunile de iarnă (pe care unmează să le
apropiate, aceleiaşi şcoli absolvite,
petrec în Canada) spre a mă pregăti cuvi
incios pentru o nouă întâlnire.
limbii comune. Mărturisesc că am
lucrat pe patru continente, în şase
limbi, dar continuu să spun fără
Marinela Ţepuş
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realistă,
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Necesara protecţie a conswna
torului de teatru

tocmai cinstit. Iar dacă Sibiul

comentădi

sin1.plă

https://biblioteca-digitala.ro

şi

publicului, că direc
torul teatrului este şi şeful oficiu
lui pentnt protecţia consuma
tontlui de teatnt, că abolirea

gonirea

cenzurii

nu
"ideologice"
şi eliminarea cenzurii
artistice şi a cenzurii bunului
simţ, că exercitarea funcţiei de
director de teatru implică şi

sclîimbă cu nimic fondul pro
blemei şi nici nu poate salva un
text lipsit de valoare artistică.

asumarea responsabilitiiţii de a
opri un spectaco4 dacă este evi

Aveam să-1 reîntâlnesc pe atât
de promiţătorul tânăr regiZor de
odinioar-ă Mihai Constantin
Ranin autorul unui incitant ttip
tic mazilic'Ul pe scena sibiană,
realizat către sfârşitul anilor '80,
semnând acum, în 1998, cu
matutitate profesională şi tact în
solicitarea actorilor, regia şi
scenografia unui Don Quijote
de basm, ca o iniţiere în ceea ce
poate fi dincolo de cuvinte, de
sunete, de imagini. Scenariul
său
de
spectacol,
după
CeiVantes, nu se opreşte decât
la câteva episoade semnifica
tive, preocupat parcă în nl.ai
mare tnăsură de "umbra" lui
Don Quijote, Sand1o Panza.
Uneori, textul extins al comen
tatotului Unamuno sparge vraja
ţesută până atunci cu grijă,
inducându-ne nedorita senzaţie
de teatru radiofonic. Dar· spec
tacolul are o clară intenţie stilis
tică , urmălită cu tenacitate şi
remarcabil realizată 1nai ales
sub raport scenogr-afic, tărâmul
mirific în care pătrundem
având puritatea aspiraţiilor ado
lescentine - desigur, şi ele don

1nseamnă

dent că acesta nu poate face
decât deseiVicii teatrului şi
publicului pe care, de bine-de
rău, îl mai are.

o ak.weall cu pretenţii

Leonid M. Arcade ( Mămăligă)
s-a născut la Vaslui în 1921 şi
trăieşte la Paris din 1 946, fiind
Lm om nu numai foarte bogat,
ci şi pasionat de (propria-i) lite
ratură. E dreptul dumnealui să
saie, e dreptul editurilor să-1
publice, e dreptul teatrelor să-l
joace, dar e şi dreptul meu să
mă mir de ceea ce ar fi trebuit
de mult să nu mă mai rnire.
Mărturisesc totuşi că mi-e mult
rn.ai uşor să-1 înţeleg "ome
neşte" pe autorul dispus să facă
orice ca să-şi vadă textul tipărit
sau jucat, ba chiar şi pe regi
zorul care încearcă (desigur,
dezinteresat) să-1 "ajute", decât
pe directorul de teatru, nu par
ticular, ci "de Stat'', care ar trebui
să răspundă de calitatea reper
totiului pus în scenă, nu pe
banii săi, ci ai conttibuabililor. E
de tot hazul când directorii cu
pricina - nu neapărat şi nu
numai din Sibiu - au grijă să-şi
acopere oala cu sloganuri mai
vedîi sau 1nai noi, preCUln
"promovarea drarnaturgiei con
temporane" sau "recuperarea
scenică" a valo1ilor drarna
turgiei din exil.
N-am nimic cu venerabilul
domn L.M. Arcade, dar nici tex
tul domniei sale, Scrisorile bJi
Condurică, în ciuda btmelor
intenţii anti-totalitariste care-1
animă , n-are ninîic comun cu
drarnatLilgia reprezentabilă. Cea
mai bună demonstt-aţie ne-o
oferă chiar spectacolul sibian, a
cărui regie şi scenografie sunt
semnate - indescifrabil artistic de Mill.ai Constantin Ranin Ştiu
că pot fi uşor acuzat de "nostal
gii ceauşiste" de pe vremea
"Cântării României", dar asta nu
.

Umbra lui Don Quijote

,

qu ijoteşti.
Mil1.ai Bica în Don Quijote are
nu numai datele exterioare, ci şi
temperamentul necesar per
sonajului interpretat, lipsindu-i
poate doar acel "exces" de
entuziasm, capabil să ne ia şi pe
noi împreună cu el, o dată cu
Sancho Panza. Inte1pretat cu
haz suculent, dar şi cu bine
servite tâlcuri subtile de acttiţa
Kitty Stroescu , Sancho Panza
devine, din tălmăcitorul lui Don
Quijote, continuatorul său, trav
estiul acttiţei încununând o
remarcabilă carieră artistică. I-a
reuşit SLilptinzător de bine aerul
neajutorat al lui Sand1o, cel
care-i defineşte apartenenţa la
mar·ea familie a păguboşilor de
ieri, de azi şi de mâine. Îşi
schiţează convingător persona
Mărgărit
Rodica
jele
(Dulcineea), Dar1a I.ă.zărescu

Mihai Bica şi Kitty Stroescu in Don Quijote

Popa
(Tereza ),
Geraldina
Basarab ( Ducesa) şi Benedict
Dumitrescu (Ducele). În rolul
"cotnentatotului"
Unamuno,
Ion Buleandră se luptă încă vi
zibil cu dificultăţile textului.
Apariţiile lui Avram Besoiu, în
Preot şi 1nai ales în Drac, nu
trec neobsetvate, anîintind
stt"ăluciri
odinioară.
de
In1.presionează plăcut dezin
voltura
actorului-păpuşar
Pedt·o, ar-gLllnentând condu
dent inventivitatea viziunii regi
zor-ale. În ciuda lentorii sale,
Don Quijote e un spectacol
solid şi coerent, deloc lipsit de
aL1ra inefabilă a poeziei scenice.
I-ar fi trebuit însă nl.ai multă
vlagă, ca să nu par-ă, ca la pre
mieră, îmbătrânit înainte de
vreme.
*

*

*

Se poate descifra, din cele patru
spectacole, un program al
teatrului ? Fără îndoială că nu.
Poate fi constatată în schimb o
SUlprinzătoare lipsă de exigenţă
artistică, îndt·eptăţindu-ne să
vorbim despre Teatrul "Radu
Stanca" din Sibiu, fie şi la a 50-a
sa aniversare, ca despre un
teatru aflat, dacă nu (încă) în
cădere liberă, în orice caz în
detivă.
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a începutul lui noiembrie, Sibiul a
celebrat în două zile (ar fi dorit o
săptămână) 75 de ani de la înfiin
ţarea Teatrului ASTRA - prima trupă
românească din oraş - şi 50 de
funcţionare a Teatrului de Stat.
Faptul de a fi aflat abia la coborîrea din
tren că dimineţile erau consacrate
discuţiilor (organizatorii nu anunţaseră
decât spectacole) a lăsat vaga impresie că
invitaţii erau excluşi din program).
În cuvântul de salut, autorităţile locale au
promis - pentru a câta oară ? - că va fi, în
sfârşit, reconstruit Teatrul lui Hoch
meister. Sesiunea dedicată ASTREI a
îndesat în trei ore un istoric al celebrei
asociaţiuni (despre a cărei activitate nu se
mai ştie nici măcar că se referea şi la

L

mu

1 t i c u 1 tu r a 1 ă

Conform programului, ar fi trebuit ca, în
teatru), evocarea primului director al
teatrului - Nicolae Băilă, lansarea volu final, directorul Mihai Bica să prezinte
mului "Dramaturgia şi teatrul în acţiunile proiectele teatrului. Întrebat fiind de
culturalizatoare ale ASTREI" de Corneliu criticul Victor Parhon de ce secţiunea
Dragoman şi vernisajul, în sală, al germană nu a fost nicicum cuprinsă în
expoziţiei din foaier. Aici, 75 de ani con aniversarea instituţiei a cărei parte este,
centraţi în caiete-program (nu neapărat directorul a răspuns că aceasta şi-a avut
de curând propria sărbătorire a 40 de ani
ale celor mai reprezentative spectacole)
(când secţia română a participat, însă îngrămădite în două vitrine cu regizori
n.n.) şi că Teatrul " Radu Stanca" e o mare
zâmbind pricăjit din fotografii minuscule,
în vreme ce de pe ultima pagină a pro familie... Menţionăm că secţia germană
gramului manifestării ne vor privi multă (compusă din doar şase actori!) are acces,
' în cond�ii de multiculturalitate afişată şi
vreme câinii oploşiţi pe lângă teatru ...
Dimineaţa de duminică a presupus evo : într-un burg de masivă trad�ie germană,
carea fugitivă a regizorilor dispăruţi ai
doar sporadic la scenă. Cea mai recentă
reprezentaţie a avut loc la începutul anului.
Teatrului de Stat - Radu Stanca, Mihai
Dimiu, lulian Vişa - şi a celor din corpul
Daria Dimiu
tehnic, trecând sub tăcere taman actorii.

M i c rosta g i u n e
P

e

vren1uri,

aveau

un

teatrele

obicei

bun

l a T â rg u- M u re ş

Târgu-Mureş a organizat, între

nliera

1 2 şi 1 5 noiemblie, o rnicrostag

ocazie, la Târgu-Mmeş, am cul

absolută,

cu

această

iune cuptinzând şase specta

tivat grave complexe de inferi

insistăm) acela de a progrmna, elin când

cole

oritate până când am constatat

numită acum Comparua "Liviu

că nici unul elintre oamenii de

în când, cele mai recente pre

Rebreanu",

secţia

teatru neimplicaţi în eveniment

(aveau, nu-i vorbă, mai

multe, dar să nu

(trei

miere într-un "calup" compact

tnaghiară,

şi de a-i invita pe critici, tot în

'Tompa

la
şi

secţia
trei

română,
la

botezată Compa.rlla

şi pe care i-am chestionat în

"calup", să le vadă şi, eventual,

Mikl6s") - toate, pre
miere ale actualei stagiuni, ba

O "recuper'ale" insolită, aşadar.

să-şi expună opiniile în discu!;i.i

chiar ale lunii octomblie. E o

Înviere,

cu

"recoltă"

Zamolxe dar înainte de Meşterul

"colectivul".

fireşte,

despre

Este

vorba,

teatrele

din

care

provincie, adică acelea

se

in1presionantă,

care

ptivinţa. titlului nu auzise de el.

scrisă în

1925,

după

arată că, măcar elin punct de

Manole, este de fapt, s-ar părea,

vedere

o pantomimă, conţinând doar

cantitativ,

la

Târgu

plâng cel mai fiecvent de faptul

Mureş lucrurile merg petfect. În

câteva

că activitatea lor e reflectată dis

ce

s-ar

încercare de traducere în ter

pliveşte

calitatea,

ele

replici

proptiu-zise,

o

cronicari

putea, fără îndoială, ameliora;

meni scenici a unui basm - sau,

improvizaţi, pripăşiţi pe la foile

deocamdată, e de remarcat fap

dacă dorim să folosim termeni

locale; şi, cu toate

tul că directorul general, Zeno

mai preţioşi, a unui nlit. Găsim

torsionat

de

feluriţi

că

fenomenul

proliferează,
ceiul

cel

obi
bun,

Fodor (relativ nou în

post), şi

adjunc!;i.i săi, Kfup Gyărgy,

ieu

Milioc şi Beres Anclrăs, îşi dau

aici

ritwi

şi

ritualuri,

nuntă,

moat'te şi resurecţie (simbolică,
f�reşte), o atmosferă arhaică

i

cum ziceam , s-a

osteneala. Dar să ne oprim o

pierdut.

clipă asupra roadelor cona·ete

magie. Toate acestea au atras-o

ale

pe regizoarea Anca Bradu

mai

Fără

să

zăbovim

acum în căutarea
cauzelor

în

e n u n1 e r a r e a

acestei

osteneli,

cu

revenire, totuşi, s

Lia

înlpreună

păcate, decât patru.

scena Sălii Mali a teatrului un

că,

cu

scenografa

Maria Vasilescu , a construit pe

podium de lemn de fonna unei

Experimentaţi, experWnentaţi,
ceva tot mai rămăne !

însctise
între

într-un
braţele

cerc.
crucii,

lui

spectatorii asistă la un spectacol
aproape mut (altfel, însă, foarte

Aflând că piesa Înviere a
Lucian Blaga urma să
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cruci

Aşezaţi

aibă pre-

a pro dus: Teatrul
Naţional

din

care,

elin cele şase
ofelite, nu am putut "gusta", elin
menţiunea

efectelor, să con
statăm doar că o

expresionistă totodată, foldor şi

,

,

. - • .- �
·•fi
.
-�,�
�'

agresiv din punct de vedere
sonor), situat undeva la mijloc

(

între "experiment" şi un perfect
tradiţional teatru

"ritualic",

�

cu

ecouri din Grotowski, dar şi din
Săptămâna luminată a lui Mihai

.

jacques şi stăpânul său

Măniuţiu sau din unele specta
cole ale lui Pmcărete - ecouri,

încă dibuind în căutarea
unui ton personal.

in manieră intetbelică
Microstagiunea

târgu

mureşeană a indus şi o

micro-sărbătorire: aniver

pentru că altii sunt actorii; aici, : sarea

a

100

de

ani

de

la

Gyorgy
Oacques), ' naşterea lui Mircea Şteranescu,
Kâ rp
puternice. Intens motivaţi de : Ferenczy Istvan (Stăpânul) şi ' moment tnarcat, dincolo de
dorinţa de a face "altceva",
Farkas Ibolya ( Hangiţa) domină : discmsuri, prin premiera piesei
bănuiesc,

neintenţionate,

dar

actorii (mare parte din trupa

distribuţia,

tânără a teatrului, clar şi "vet

Istvâ n
şi
Găsparik
Attila.
Elegantă şi, parcă, ceva mai

erani"

precum

Doina

Preda,

fericiti

alergând,

unui

Nagy

tatomlui fascinat sau îngrozit. ' Aceeaşi

comedie

entimentală

şi

l.kl aval

\

trist

mişcare

şi

dului, cu o intrigă abil cqndusă.

u e o piesă "mare", ci o piesă

regizorală a lui Parăszka Mikl6s,

proaspăta

peste trei ore, într-o sală literal-

ca

Avarul

Moliere să dureze, în varianta

tnente

sin<patică

constru ită temeinic, în maniera

în

produs

lui

lui

acestui

mi se pare principalul câştig al

inutilitatea

oarecLiln

greoaie

face

\
\

• trăsnită, cu personajele absur

Exemplara mobilizare a trupei

cu

O

(Domnul Ionescu) înJUdit, prin

de vioiciune care îi întunecă

de ochii, urechile şi nasul spec

colaborare

·

tropăind,

tăvălindu-se, strigând, gâfâind, : întrucâtva calitătiJe.
la numai câteva palme distantă

spectacol

Cazul Popescu (Lupul şi sania),

pusă în scenă de Călin Fl01ian .

tratament

Macovei sau Diana Văcaru) se
dur,

de

"filosofică" decât varianta de la : a.măru ie despre dragoste şi
Teatrul Mic, montarea are însă ; gelozie, cu câteva tipUii foarte
un ritm mult prea lent şi o lipsă ; bine "ptinse ", cu un personaj

Monica Ristea Horga, Suzana
supun

urmaţi

ticsită,

la

un

interbelică,

atât

de

agreabilă

Lmeori. La rândul său, specta
colul (cu o scenografie - lldik6
Lăsz16 - cam ţipătoare) are o

matineu dmninical, de

anUinită soliditate,

elevi din clasele tnici.

lipsit de fluenţi; lucru impor

Care, spre SUiprinderea

mea,

stau

liniştiţi

şi

destul

de

reacţionează

corect la Lm spectacol
bine

"decupat"

expresiv

şi

ca

imagine

(scenografia:

Dobre

tant, nu e câtuşi de puţin vulgar,
deşi unele "alLmecări " ar fi fost
posibile.

Distribuţia

cuprinzând multi actori tineri 
e

dominată

de

mpanie "Lucian Blaga" din : momente

cu

flasce şi

*

destule
lipsite

lui

rienţa lui Ion Săsăran.

scene foarte puternice,
şi

farmecul

Aurel Şteranescu şi de expe

K6thay Judit), cu unele

dar

fără a fi însă

*

*

de ' Concluzia spectacolelor văzute

haz. De altfel, comedia este net : - concluzie expusă, pe felurite
sper că el reprezintă, în cariera . deturnată spre dramă, dacă nu ' tonuri şi în diverşi tenneni, şi în
unei tinere regizoare extrem de \ chiar spre tragedie ( Hatpagon , discutiile ( foarte interesante) de
harnice şi de serioase, o etapă
moare în fmal), fund şi "actual : după reprezentaţii - este că, în
Alba-Iulia. În ce mă ptiveşte,

încheiată şi depăşită,
scarlatina în copilărie.

precum

·

izată" prin detalii de costum. : momentul de fată,

: Mai vâ.rstnicii Hunyăcli

' ( Harpagon),

Remake
Moda

remake-urilor

(peţitoarea
atinge,

Kilyen
Frosine) şi

Lăszl6
Ilka

Kătp

recuperarea

se

Gyorgy (excelent în rolul "bice ' umlătoare ar trebui să fie vetifi
carea

fa!" Jacques, bucătarul şi vizitiu) ;

regizorii. A fost acum rândul lui

lui Hatpagon) SLmt înconjuraţi : n-are".

Petre Bokor,

de câteva dintre noile achiziţii

la câţiva ani

tradiţiilor,

încearcă f01ţa inovatiiJor. Etapa

treptat, toate teatrele şi pe toti
care,

la Târgu-

Mureş se încearcă: se încearcă

de la succesul bucureştean cu

ale

Compa

Jacques şi stăpânul său de
Mi1an Kundera după Diderot,
reia textu l cu trupa maghiară de

niei

"Tompa

Mikl6s", tineri
actori cu per

la Târgu-Mmeş, în decorul pro

sonalitate deja

priu şi în costumele Mariei Miu.

fonnată (pre-

Piesa e aceeaşi, mizanscena e

cum

Viola

aceeaşi şi, totuşi, spectacolul e

Găbor

altfel - o admite însuşi regi

Kovăcs Ăgnes

sau

zorul. Desigm, în primul rând

Anna)

sau
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zicalei "Încercarea moarte
Alice Georgescu

Co n stanta

Fa n t a s i

o

de muze şi de premii la toate ediţiile, tacol al festivalului, adjudecat uneori ex
Theodora Dinulescu. Şi era - fiecare mo aequo, ca acum (şi la prima ediţie, în
1 992) sau separat (Constanţa - 1 993,
ment având sclipirea lui de fantezie şi
1 996, Ploieşti - 1 994, 1 995, 1 997), după
gust. Un decor din pânze albe care, în diferite combinaţii şi efecte de lumină, în- . cum aflăm din excelenta monografie a lui
chipuie orice, ca într-o feerie; costume de : jean Badea "Fantasio 40".
o rafinată eleganţă şi bogăţie de culori; E o criză a teatrelor de revistă ? E, bineînbalet de păsări măiastre, expresiv şi dina- ţeles, ca în toate celelalte domenii, determic. Mi-am zis, văzând acest spectacol, că minată de meandrele tranziţiei. Un stima
bil compozitor vorbea despre "debanda
se poate vorbi de un stil al revistei, sinte
tizând superlativele de mai sus. Mai e po dă de sus până jos", noul director al Teasibil un alt stil, la superlative apropiate? : trului "Constantin Tănase", Alexandru
Următorul spectacol, al teatrului-gazdă, Arşinel, se plângea că "dacă faci un spec
Hotel Fantasio. ne-a demonstrat că da. tacol în limita legii, trebuie să aduci bani
Numit "revistă muzicală", el a fost conce de acasă" (şi a promis că va participa la e
diţiile viitoare şi Teatrul "C. Tănase", ab
put şi reg1zat de un scriitor profesionist al
genului, Aurel Storin, pe o linie de gran sent în ultimul timp). E nevoie de forţe
noi, cultivate, ŞI în această privinţă e de
doare modernă. amintind parcă (din cele
văzute în copilărie şi aflate mai târziu din salutat iniţiativa înfiinţării unei clase de
presă) de spectacolele de la Alhambra. musical la Universitatea de Artă Teatrală
Profesionalism, fast, ţinută.
şi Cinematografică (dar de ce s-a desfi
"Publicul ne iubeşte şi vine", spunea di inţat aceea de la "Fantasio", a Universităţii
toate momentele muzicale şi cu balerine rectorul teatrului din Ploieşti, Lucian Sa Hyperion ?).
cu gabarit depăşit. Asta, în ciuda unor , bados. Aşa aş spune şi eu, după cele trei S-a acordat premiul naţional de revistă
prezente notabile - soliştii Maria spectacole menţionate aici şi proba de a actorului jean Constantin, diplome de
Magdalena Cotro, Alexandru jula, Ionel fluenţă a publicului constănţean. În ava excelenţă pentru contribuţia excepţiona
Miron - şi a unei sclip1ri de har într-un
lanşa de producţii vulgare de divertis lă la dezvoltarea şi afirmarea teatrului de
cuplet Paul Buţă, "Ghiţă moldoveanul".
ment, care adună mii de spectatori în Ca revistă unui număr de zece personalităţi.
Festinul artistic a început în a treia seară, se de cultură şi pe stadioane, cu şuşanele Juriul, prezidat de Draga Olteanu-Matei, a
o dată cu prezentarea spectacolului A in deocheate şi de prost-gust, teatrele de distribuit râvnitele premii în mod echili
trat.. o gară-n tren de către secţia de re
revistă n-au decât să-şi menţină identita brat. răsplătind valoarea - la cel de mai
vistă a Ansamblului artistic al Armate1 din tea artistică prin "resurse prop rii de pro sus adăugându-se premiile pentru regie
Cluj-Napoca. S-a conturat o idee (călă fesionalism, concepţie şi atitudine faţă de
(Marcela Ţirniraş). scenografie (Ovidiu
tori în tranziţie), o ambianţă care s-o sus actul creator" (l-am citat iar pe Lucian Sa Pascal, Theodora Dinulescu), coregrafie
(ex-aequo Alin Şuteu, Marcela Ţimiraş),
ţină plastic, muzica s-a auzit bine şi plăcut. bados). Publicul va veni, chiar dacă nu
momentele comice aveau ingeniozitate şi sunt nume ademenitoare pe afiş. Ce ve pentru cel mai bun actor (ex-aequo Paul
haz. Un ochi aruncat în caietul-program dete are teatrul din Plo1eşti ? Trei cunos Buţă, Rorin Zăncescu), cea mai bună
mi-a oferit şi una dintre explicaţii: numele cuţi solişti de muzică uşoară: Aurelian Te actriţă (Mirela Pană), cântăreţii Aurelian
scriitorului Cornel Udrea ca autor al mişan, Daniel lordăchioaie, Sanda Ladoşi. Temişan, Nicoleta N iţă, dansatorii
spectacolului (pe care-I numeşte "caram Dar teatrul însuşi e o vedetă, pnn Ingenio Marinela Cobzaru, Adrian Căligă, pentru
bol artistic"). Şi tot el, în seara următoare, zitatea spectacolelor sale. Ce vedete are text - Cornel Udrea, cea mai bună piesă
semnează "super-showul" Spital ... extre teatrul din Constanţa ? Pe Mihai Sonn Va muzicală, ex-aequo, Dumitru Lupu şi Vio
mă urgenţă, prezentat de Teatrul de re silescu, actor complex de comedie şi cân rel Gavrilă. S-a propus înfiinţarea Societă
vistă "Majestic" din Ploieşti. Fascinant ! tăreţ 1nspirat (pe care n-am avut şansa să-I ţii teatrelor de revistă din România. O
Impresie rezultată nu numai din valoarea văd în Falstaff), Ileana Ploscaru. actriţă de biect de activitate: spectacolul 'in casca
textului, dar şi din fantezia excepţională a forţă dramatică şi rafinament. ş1... alte dă". pentru turnee, compus din cele mai
scenografiei (Ovidiu Pascal - decor, arh. nume de rezonanţă locală (Fionn Zănces bune numere ale celorlalte spectacole.
Theodora Dinulescu - costume), a bale cu, Mirela Pană, Maria Lupu, balerinii Ce-ar mai fi ? O cugetare călduţă, ferită
tului original. precum şi din ritmul şi Marinela Cobzaru, Adrian Căligă); dar de vântul funos al mării din ultimele zile:
măsura montării (coregrafia şi regia: teatrul produce vedete, prin exigenţa pro "Dumnezeu îţi dă (talentul), dar în traistă
Marcela Ţimiraş). Ceva de basm ! "Re- fesională şi ambiţia de a cultiva consec- nu-ţi pune" (Draga Olteanu-Matei).
vista trebuie să fie o explozie de fru- vent bunul-gust. Nu întâmplător aceste
museţe", spunea într-un interviu una din- două colective concurează de la primele
Constantin Paraschivescu
tre doamnele mai sus pomenite, alintată ediţii la premiul pentru cel mai bun spec"

ublicul ne iubeşte, dar nu vine",
spunea dramaturgul Aurel Sto
rin la colocviul de la Constanţa
pe tema "Teatrul de revistă şi publicul".
După primele două seri, la Festivalul naţi
onal al teatrelor de revistă, organizat aco
lo de Teatrul "Fantasio" ( 1 S-2 1 noiembrie
1 998, ediţia
a VIl-a), aş fi
spus că pu
blicul are
d re pt at e .
Ansambluri
cu tradiţie
din Galaţi şi
Piteşti ne-au
p reze n t at
spectacole
anoste, cu
înşiruiri de
n u m e re

P

�
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Câteva zile

Gal aţi

1n lumea copiilor
F

A

ie pentru că s-a desfăşurat la ul copiilor.
puţină vreme după încheierea Dintre spectacolele văzute (care mai
reuşite, care mai banale - cum se întâm
Festivalului
Internaţional
al
plă la orice manifestare de acest fel),
Teatrelor de Marionete de la Bucureşti,
câteva
merită, cu siguranţă, o menţiune
fie din alte cauze, trebuie spus că la
specială.
Aşa, de pildă, interesantă mi s-a
Festivalul "Gulliver", ce a avut loc în
perioada 8- 1 2 noiembrie, prezenţa părut opţiunea teatrului-gazdă pentru un
oamenilor de teatru a fost extrem de text ca Gulliverîh ţara Liliput, dramatizare
redusă. Întristător lucru, mai ales dacă de Cristian Pepino după romanul lui
ţinem seama de faptul că avem puţine jonathan Swift, mai puţin izbutită fiind însă
ocazii să vedem reprezentaţii ale valorificarea sa într-o montare destinată
teatrelor de păpuşi din ţară. Or, în acest exclusiv copiilor. Altminteri, păpuşile,
context, ni se pare cu totul oportună jocul de lumini, muzica şi talentul inter
preţilor imprimă reprezentaţiei verva şi
1n[ţiativa de a organiza, la Galaţi, un
asemenea festival, cu atât mai
mult cu cât, timp de cinci zile,
au avut loc aici nu mai puţin
de nouăsprezece spectacole
ale unor trupe din Galaţi,
Botoşani, Alba Iulia, Baia
Mare, Chişinău, Craiova,
Brăila, Bucureşti, Constanţa,
Sibiu, Bacău, Cahul, laşi, la
care s-au adăugat câteva
recitaluri şi două exerciţii ale
unor studenţi de la UATC.
Fără să fi fost martoră a
întregii manifestări, pot spune
că. dintru început, am avut
sentimentul (din păcate,
prezent şi în alte împrejurări !)
că în România acest gen de
spectacol este uşor marginali
zat. existând încă mentalitatea
că el se adresează exclusiv
copiilor. Ca urmare, se pun în
scenă poveşti, evitându-se cu
grijă texte care ar putea
interesa măcar în egală
măsură şi publicul adult E drept că, la noi,
singura sursă de venituri (ş1 aceea pre prezenţa lui Stelian Stancu în rolul titular,
cară) a acestor teatre o constituie biletele "umplând" scena cu masivitatea sa şi
vândute copiilor (mai rar părinţilor sau : făcând astfel credibilă povestea uriaşului şi
bunicilor care se întâmplă să-i însoţească). a prietenilor lui pitici. Un moment cu
Dincolo de acestea, festivalul gălăţean s-a adevărat emoţionant 1-a constituit specta
desfăşurat în condiţii decente, aducând la colul Teatrului de păpuşi din Baia Mare cu
rampă producţii realizate în mare parte Sufleţel de Clemens Brentano. în regia lui
profesional şi cu o fină cunoaştere a pSI Kovăcs lldik6 şi scenografia Idei Grumaz,
hologiei micilor spectatori. Culorile vii,
spectacol "bătrân" de peste douăzeci de
păpuşile create cu multă imaginaţie, muz- ani, care, însă, şi-a păstrat nealterate
ica sprinţară, dăruirea cu care actorii- prospeţimea şi poezia. Semnificativă aici a
mânuitori au investit cu un pic de suflet : fost şi existenţa unui povestitor om şi a
micile şi fragil ele personaje au făcut delici- : unuia păpuşă, completându-se armonios

şi dovedind posibilă comuniunea actor
marionetă.
Au fost izbutite păpuşile din Mica
vrăjitoare de Ottfri ed Preussler (Teatrul
"Colibri" din Craiova) create de un bine
cunoscut scenograf, Eustaţiu Gregorian;
reprezentaţia, însă. s-a dovedit cam
monotonă.
Realizate cu bun-gust şi rafinament au
fost şi cele două recitaluri ale actorilor de
la Teatrul "Ţăndărică": Marcel a Sava
(Ultimul dans, pe muzică de Albinoni) şi
Bruno Măstan (Nimeni nu este perfect,
după un poem de Federico Garcia
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A mai avut loc şi o conferinţă de presă în
cadrul căreia criticul Mircea Ghiţulescu,
directorul festivalului, şi-a lansat romanul
"Wiener Waltzer". Acelaşi ne-a vorbit
apoi despre ceea ce s-a dorit a fi o astfel
de manifestare. Nu s-au pus întrebări, nu
s-au exprimat opinii... Poate că altfel
aveau să se desfăşoare lucrurile la con
ferinţa ce urma să aibă loc a doua zi, dar
la care nu am mai participat.
Marinela Ţepuş
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E c o u ri l a F e s t i u a l u l 1 n t e rn a t i o n a l
a l Te a t re l o r d e M a ri o n e t e
Ph i l i ppe Genty:
'Românii ar trebui să se inspire din arta tradiţională'
rezenţa
dumneavoastră
Tn
România este un eveniment V-a
emoţionat faptu l că atât de mulţi
oameni au venrt să vă revadă 7

P

de acum douăzeci de ani. Este, în mod

acest lucru - am descoperit adevăratele

cert, o problemă legată de bani, dar,

proporţii.

care ar

indiferent de aceasta, cred că nu se

Şi

acordă o importanţă prea mare formei.

Cel mai nou este "teatrul de obiecte". Un

fi "Noile tendinţe" ?

Da, exact acesta este cuvântul. Am fost

Aş vrea să mai spun ceva: cred că mario

teatru

foarte emoţionat să descopăr în sală atât

netiştii români ar trebui să se inspire din

restrâns, în care obiectele sunt deturnate

interesant,

pentru

un

public

de mulţi spectatori ai creaţiilor mele din

arta tradiţională. Nu am găsit la Bucureşti

de la funcţia lor obişnu ită. "Obiectele" îşi

anii trecuţi şi, mai ales, să observ că aces

spiritual itatea românească şi, de aceea, eu

păstrează memoria, utilizând-o în diverse

tea au rămas în memoria lor. Reacţia sălii

şi soţia mea am hotărît să facem o

maniere. "Obiectele" devin metafore ...

m-a făcut să înţeleg imediat că publicul

călătorie în nordul ţării. Am fost impre

Este un teatru al cruzimii, al deriziunii, al

este format din oameni de teatru. Nu pot

sionaţi de marea creativitate a acestui

umorului. Ar mai fi teatrul-dans (Pina

considera ceea ce am făcut la sala

popor.

Amfiteatru a TNB un atelier propriu-zis,

Moldovei, de casele ţărăneşti, de aco

pentru că au fost foarte mulţi oameni şi a

perişuri şi de porţi, toate - de o fru

lipsit lucrul efectiv. A fost mai degrabă un

museţe tulburătoare. În pictura mănăstiri

Cât de importantă este autobiografia Tn

creaţiile dumneavoastră ?

Ne-am îndrăgostit de nordul

Bausch),

teatrul

cu

marionete

(Bob

Wilson), dansul cu marionete (Carolyn
Carlson) ...

expozeu. Este pentru prima dată când ne

lor am descoperit adevăratele "proporţii"

prezentăm în felul acesta. Am fi preferat,

ale personajului. Personaje mici, persona

De multe ori pornesc de la ea. Mă anali

desigur, să venim cu un spectacol ...

je mari, spaţii diferite, la diferite scări, o

zez, pornind mereu de la copilăria mea,

Credeţi că obiectivul
Festivalului
Internaţional de Marionete, "Noi
tendinţe", a fost atins ?

incredibilă forţă de sugestie, variante

de la traumele mele, de la momentul

nenumărate de perspective, teme fasci

morţii tatălui meu, de la gândul meu de

nante, bogăţie de planuri, planuri super

atunci că mi-aş fi omorît tatăl (mă aflam în
plină perioadă oedipiană) ...

Nu cred ... mai degrabă "vechi tendinţe" ...

poziţionate ... Practica de a construi păpuşi

Şi când spun aceasta, mă refer numai la

cu corpul mic şi capul mare mi se pare o

latura plastică. Am regăsit aceleaşi i magini

pistă greşită. La mănăstiri - vreau să repet

Delia Voicu

Roman Paska:
'Teatrul de păpuşi este teatrul noului mileniu'

C

Am fost considerat multă vreme un artist

Cum puteţi explica paradoxul pe care l-aţi
formulat îh timpul worl<shop-ului: "un teatru
de marionete, M marionete'?

Am observat că publicul prezent la work

al "noilor tendinţe"; aşadar, sunt familiari

Este un vis, o ipoteză ideală. Teatrul de

shop-uri a fost, în cea mai mare parte,

zat cu o astfel de idee. Este tema din per

păpuşi a încercat să se definească, în

diferit de cel care a venit la spectacole.

spectiva căreia trebuie să privim teatrul

ultimii ani, ca un teatru al obiectelor.

Am fost foarte plăcut surprins de nivelul

noii generaţii. Nu tot ce pare nou este

Pentru că i maginea sa esenţială este

de cultură al acestor oameni, superior

însă într-adevăr aşa. Cel puţin, nu pentru

aceea a unui om care ani mă un obiect de

aceluia din Statele Unite.

toată lumea.

orice fel; aşa cum imaginea cea mai simplă

Aveţi Tn vedere o tentă mistică a acestei
arte ?

spaţiu gol. Mă întreb totuşi dacă păpuşa

are este impresia dumneavoastră
Tn urma Tntâlnirii cu publicul

Ce ne puteţi spune despre tema din
acest an a festivalului ?

românesc ?

Cum a fost Tntâlnirea cu
"Ţăndărică" ?

Teatrul

a teatrului dramatic este un corp gol, într-un

Trebuie spus că toţi cei care existăm în

Într-un fel, da. În alte vremuri ar fi putut fi

mai este suficientă pentru ideea de teatru

teatrul

de

considerată o artă mistică. În timpul nos

de păpuşi în sensul de care vorbeam.

"Ţăndărică" de foarte mult timp. M-au

tru, mi-e teamă, totuşi, să o numesc aşa

Aceasta este mai mult o problemă teo

impresionat

Margareta

din cauza degradării semantice a acestui

retică în care se poate concepe, cred eu,

Niculescu. "Ţăndărică" are pentru mine o

cuvânt, ajuns să fie tot mai des asociat

un teatru de păpuşi fără prezenţa con

valoare aproape m itică; este recunoscut

ideii de mistificare. Dincolo de asta există

cretă a obiectului.

ca un mare teatru experimental. A fi aici

şi credinţa, specifică tuturor formelor

este împlinirea unui vis. Încă din prima zi

modernităţii, că realitatea este mult mai

păpuşi la acest sfârşrt de secol ?

când am păşit pe uşa teatrului am fost

profundă decât poate fi percepută în ter

Foarte important. Mai

foarte emoţionat - eram la "Ţăndărică" !

meni vizuali, material i. Există un impuls al

teatrul de păpuşi este teatrul noului mileniu.

Sper

de

lumea

cu

foarte

auzit

a

artistului de a explora tocmai aceste arii
ale experienţei umane. Cred că păpuşa

nou început.

poate răspunde unui astfel de impuls.
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în

întâlnirile

am

păpuşarilor acest festival va însemna un

�

că

marionete

mică
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Care credeţi că este rolul teatrului de
mult, cred că

Octavian Saiu

Cristian Pep i n o:
'Nu există o formulă universal valabilă'

C

um poate fi revigorat teatrul de genul acesta şi, la rândul lor, creatorii vor
răspunde interesului crescut al publicului.
marionete românesc ?
Iniţiativa trebuie să aparţină tinerilor cre Festivalul a propus publicului moduri noi
atori, însă ei trebuie să beneficieze de un de abordare a teatrului de marionete. Tn
cadru adecvat pentru experiment şi de acest context, unde credeţi că se situează
un public care să-i sprijine. Din păcate, : teatrul de marionete românesc, Th special
până la acest festival. publicul nu a fost noua sa generaţie de creatori ?
suficient de numeros pentru a justifica o : Vreau să precizez, înainte de toate, că
asemenea tendinţă.
spectacolele prezentate în cadrul festivaAtât spectacolele lui Philippe Genty, cât şi
lurilor internaţionale au un caracter
cele ale lui Roman Paska sau ale lui aparte, sunt spectacole speciale, criteriu
Massimo Schuster s-au adresat. în marea care, de altfel, le şi justifică participarea.
lor majoritate, publicului de festival şi
Piesele din festivalul de faţă s-au încadrat
reţeaua mondială de festivaluri de teatru ! în tema acestuia: "Noi tendinţe în teatrul
de animaţie a dat acestor creatori ocazia de marionete", de aceea ele au fost, în
să realizeze spectacole pentru adulţi. În
marea lor majoritate, montări în care a
România avem nevoie de o reţea imporprimat ideea scenică şi mai puţin cea litetantă de festivaluri cu rolul, printre altele, rară.
de a informa publicul, de a-1 ajuta să Peste tot în lume, nu numai în România,
treacă peste prejudecata că teatrul de majoritatea marionetiştilor realizează,
marionete este în exclusivitate destinat : însă, o fundamentală diferenţă de situaţie:
copiilor. Cu cât vor fi mai multe astfel de teatrul de marionete românesc este, în
festivaluri, lumea adultă va fi atrasă de primul rând, un teatru de repertoriu, în

care se porneşte în principal de la text şi
mai puţin de la spectacol.
În privinţa spectacolelor pentru adulţi,
realizate de tineri creatori români şi
prezentate în acest festival, acestea utilizează mijloace şi stiluri noi. De asemenea, în cadrul workshop-ului pe care l-am
condus am prezentat o serie de exerciţii
realizate de marionetişti români, care ţin
de tendinţele noi din cadrul teatrului de
marionete, de spectacole cu un caracter
experimental.
Personal, în Adunarea păsărilor (prezen
tat în festival) am utilizat foarte mult pro
cedeul teatru-dans-teatru de marionete.
Colocviul "Noi tendinţe Th teatrul de
marionete", programat Th cadrul festivalu
lui, a adus Th discuţie primatul marionetei
sau al actorului. Care este poziţia dum
neavoastffi referitor la acest subiect ?
Din punctul meu de vedere, aceasta este
o problemă falsă, pentru că, de fapt, con
tează doar valoarea şi viabilitatea specta
colului.
Nu există o formulă univer
sal valabilă, cel puţin nu în
cazul spectacolelor mele.
Găsirea mijloacelor şi a lim
bajului adecvat şi folosirea
lor într-un spectacol, variază
în funcţie de mesajul lui, de
publicul căruia te adresezi,
de încărcătura metaforică
nouă pe care o capătă mar
ioneta sau prezenţa fizică. În
concluzie, soluţia regizorală
este validată de valoarea
spectacolului.
Raluca Hârtu

M ary U n derwood:
'Calităţile umane sunt determinante'

C

ând l-aţi cunoscut pe Philippe
Genty şi cum aţi hotărtt să lucraţi
împreună ?
L-am cunoscut în '64, când eram balerină
la Monte Carlo. El abia se întorsese din
călătoria sa fantastică ' 'în jurul pământu
lui". (Philippe spune adesea că eu "l-am
adunat de pe drumuri".) La vremea
aceea. hotărîrea lui de a face teatru abia
se conturase, aşa că pot spune că i-am
fost alături încă "de la început"; am înfi
inţat împreună compania "Philippe
Genty".

Cum vă angajaţi actorii ?
1 ncepem cu o selecţie de C.V.-uri; are
loc, apoi, o audiţie de trei minute în care
fiecare ne prezintă ceva din creaţiile sale.
Urmează o altă audiţie, în grup de câte
şase actori, după care, timp de două ore,
le urmărim mişcarea, improvizaţia şi jocul.
Ultima probă este un stagiu de zece zile,
în care analizăm atent latura lor umană.
Vrem să lucrăm cu oameni aleşi, cu
disponibilitate sufletească, generoşi, pen
tru că trebuie să rămânem împreună
câţiva ani. Aşadar, calităţile umane sunt
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aproape la fel de importante ca şi cele
profesionale şi sunt determinante pentru
opţiunea noastră finală.
Visele sunt foarte importante Th creaţiile
dumneavoastră Cum le interpretati şi
cum le folosiţi ?
Nu le interpretăm niciodată, dar le
folosim, este adevărat. foarte mult. Însă
numai ca imagini. În spectacolul Nu mă
uita, de exemplu, o pânză alb-transpar
entă înseamnă mişcarea în cerc a unui cal
alb dintr-un vis al meu ...
Delia Voicu
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festivaluri

U m o r ...
f

enul care a invadat piaţa artelor

G

vizuale, ba ch iar şi literatura -

horror-ul - nu putea să rămână

in afara sălilor de teatru. Unicul festival
internaţional de acest fel, cum ţin să ne
asigure organizatorii, găzduit de Teatrul
"Bulandra" la sfârşitul lunii octombrie, ii
acordă chiar consacrarea.
perspectivă,

opţiunea

morror,

organizat

Connex

GSM,

Din această

Festivalului

şi

Hu

sponsorizat

de

plauzibilă,

iar

devine

alătu rarea pe afişul secţiunii Teatru, de
care ne ocupăm acum, a titlurilor respec
tive, posibilă. Vom incerca, in cele ce
unmează, să le căutăm nu legătura pe ori
zontală,

ci

mai

degrabă motivarea in

raport cu extrem de labila temă generică
a festivalului.

Tacâmuri

de

pui,

o

foarte

dură

"emanaţie" a realităţilor estice de dinainte
şi de după căderea Cortinei de fier, pare
a avea cea mai strânsă inrudire cu umorul
negru. Acest azil de noapte al vremurilor
noastre, imaginat de dramaturgul ungur
Spir6 Gyorgy cu ajutorul recuzitei proprii
existenţei in societatea comunistă, care
poartă ca emblemă "tacâmurile de pui" simbolul unei vieţi având acces doar la
periferia bunăstării -, ne plasează in plin
umor

negru.

Pentru

că

degradarea

morală are aspecte ilare şi substrat tragic,
pentru

că

sistemul

care

a

egalizat

neşansele şi a legitimat crima îşi expune
cu dezinvoltură natura dublă,

condiţia

"Bulandra" a fost înscrisă şi o reprezen
taţie cu

tămădu itor.
Eugen Ionescu şi

Lecţia

ne plasează in

al

a

1 794,

invocare plină de tâlc actu

Revoluţiei

franceze,

care,

ca

şi

zona farsei tragice, a absurdului care,

Noaptea Sfântului Bartolomeu, ilustrează

incriminând mecanismele ucigătoare ale

ororile istoriei din ţara cu cea mai aleasă

vieţii, invocă necesitatea explicaţiilor freu

subţirime de spirit.

diene

ce

ne

e l i berează

de

atâtea

Proiecţia in viitor a spaimei noastre faţă

coşmaruri. Totuşi, nu-l putem jigni pe

de manifestările mai noi ale bestialităţii a

marele dramaturg cu eticheta de autor

lipsit ce-i drept din acest festival. Slavă

Gellu Naum,

invadat încă scenele.

horror, la fel de inadecvată şi piesei lui

Poate, Eleonora.

..

, pagină

Domnului, literatura science-fiction n-a

suprareal istă grăitoare pentru modul in

Din confuzia privind noţiunile ne-au scos,

care poate fi pulverizată logica in favoarea

cum era de aşteptat, tot arta şi criteriile ei

visului polemic şi reconfortant.

de gust, prin premiul conferit cu această

Festivalul a beneficiat şi de o premieră,

ocazie spectacolului

Levantul

după Mircea Cărtărescu in regia

Tacâmuri de pui,

in

regia lui Gelu Colceag, şi interpretului

Cătălinei Buzoianu, poem sublim despre
un timp şi un spaţiu evanescente, care

Ar mai fi de observat că tenta de mon-

caută cu frenezie un fir al Ariadnei prin

denitate dată manifestării a fost uneori

istorie. Destinul Valahiei se intru pează

nepotrivită, chiar dacă, in ansamblu, ea a

nemilos in decor de lsarlâc jucând mereu

contribuit

feste jobenului

relansarea unor spectacole in medii mai

european

arborat cu

speranţă. Unde e râsul, unde e plânsul in

- ca şi tot festivalul - la

puţin "teatrale".

această mărturie cutremurătoare a unui

Doina Papp

poet tânăr, care n-a vrut, de fapt, decât să
ne pună pe gânduri

?

În finalul paradei HumorTor de la Teatrul

P.S. Preşedintele juriului la acest inedit
festival a fost H.R. Patapievici.

ufl ete d e pe n d e nte

S

lui Alexandru Tocilescu nu

ă nu

titlul însuşi fi ind, ·totuşi, un inceput de reclamă !

!

Să nu spună nimeni că numele Cătălinei Buzoianu, asociat cu

Să nu spună că ideea de "teatru instrumental", cu totul

acela al lui Mircea Cărtărescu, nu constituie o garanţie de va

este o garanţie de valoare sau, măcar, de atracţiozitate

nouă la noi, nu ar stâm i interes in rândul spectatorilor
totuşi

Bizarmonia,

!

Şi

un spectacol încântător de teatru-dans

loare sau, măcar, de atracţiozitate ! Am fost la un spectacol cu

Levantul, semnat de aceşti

doi autori i m portanţi, către sfârşitul

muzică, pe care-I semnează regizorul Alexandru Tocilescu,

lui noiembrie, la nici o lună de la premieră: sala - pe jumătate

compozitorul Nicolae Brânduş şi coregrafa Raluca lanegic (sub

goală. Motivul, acelaşi.

auspiciile ARCUB) risca la un moment dat să se suspende

Despre reclamă se spune că e sufletul comerţului. Într-un

(poate că s-a şi suspendat) din lipsă de public. Motivul: absenţa

univers coca-colistic (poate chiar coca-coleric), sufletul artei

publ icităţi i. Într-o lume in care, de la târgu rile de carte şi auto

depinde şi el, intr-o măsură din ce in ce mai mare, de sufletul

mobile până la "Pampers" şi prezervative, totul este depen

comerţului. După cum s-a văzut, nu e bine să despărţim cele

dent de publicitate, o lume bombardată de reclame 25 de ore

două suflete.

pe zi din

24,

un spectacol, oricât de bun, riscă să se scufunde

in anonimat. Spectatorii virtuali habar n-au de

�
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Teatrele 1 n

•

A

• • •

• Avea două pistoale cu ochi albi şi
negri de Dario Fo
Regia: Grigore Gonţa
Scenografia: Ion Popescu-Udrişte
În distribuţie: Sebastian Papaiani.
Constantin Cojocaru, Mircea
Constantinescu

Teatrul "Sică Alexandrescu" din
Braşov

• Cum vă place de William Shakespeare
Regia: Alexandru Colpacci
Scenografia: T.Th. Ciupe
În distribuţie: Mircea Andreescu,
Costache Babii, Mara Nicolescu
În repetiţii:
• A murit Tarelkin de A.V. Suhovo
Kobîlin
Regia: Horea Popescu

Teatrul Mic

•Trei jobene de Miguel Mihura
Regia: Răzvan Săvescu
Scenografia: Doina Levintza
În distribuţie: Sorin Medeleni, Vitalie
Bantaş, Claudiu lstodor
În repetiţii:

Teatrul "Ovidiu" din Constanţa

• Dulcea pasăre a tinereţii de Tennessee
Williams
Regia: Vlad Massaci
Scenografia: Irina Solomon şi Dragoş
Buhagiar
În distribuţie: Valeria Seciu, Emil Hoştină,
Mihai Dinvale
Teatrul Foarte Mic

• Domnişoara julie de August Strindberg
Regia: Liana Ceterchi
Decorul: Andreea Mincic
Costumele: Oana Botez
În distribuţie: Dana Dembinski
Medeleanu, Adrian Pintea, Oana Albu

• Un bărbat şi mai multe femei de
Leonid Zorin
Regia: Louise Dănceanu
În distribuţie: Coca Bloos, Sebastian
Papaiani
Teatrul Excelsior

• Păcalll de Cristian Niculae
Regia: Cristina Niculae
Scenografia: Ştefan Pârvulescu
Muzica: George Marcu
În distribuţie: Ion Grosu, Bogdan·
Caragea, Luminiţa Erga, Anne Marie
Zigler
• În repetiţie: Alladin şi lampa fermecată
Regia şi scenariul: Ion Lucian

Studioul Casandra

• Clasa profesor univer-sitar Mircea
Albulescu:
• 1 love you America, coupe după
Autostrada � ieşire de Mcleod
Chapman şi La limitll de Paul Stamat

Theatrum Mundi

Clasa profesor universitar Sanda Manu:
• Mincinosul de Carlo Goldoni
Traducerea: George lvaşcu/Polixenia
Karambi
Scenografia: Viorica Petrovici
• Demers ih pustiu după De mers ih
pustiu, Superba, nevllzuta cămilă şi Nisip
de Dumitru Solomon
Regia: Raluca N iţă
Scenografia: Miriam Răducanu
Coregrafia şi ilustraţia muzicală: Ema
Ciobanu
În distribuţie: Mihai Alexandru, Irina
Pitulice, Radu Solcanu
•În repetiţii: Făt-frumos din lacrimă
după Petre lspirescsu

• Dumnezeu binecuvânteazll America
de Petre Barbu
Regia: Atila Vizauer
Scenografia: Mihai Pastramagiu
Muzica: George Marcu
M işcarea scenică: Florin Fieroiu
În distribuţie: Silvia Codreanu, Medeea
Marinescu, Raluca Penu
• T!fara mea de Radu Macrinici
Regia: Anca Maria Colţeanu
Scenografia: Anca Maria Colţeanu
Muzica: Iosif Herţea
În distribuţie: Zoltan Octavian Butuc,
Natalia Călin, Romeo Pop
• În repetiţii: Ceasomicllria Taus de
Gellu Naum
Regia: Mircea Marin
Teatrul "Nottara"

• Costumele
Regia şi scenariul: Dan Puric
Scenografia: Irina Solomon şi Dragoş
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Regia şi prelucrarea textului: Cristian
Pepino

Teatrul Odeon

•

Buhagiar
Spectacol realizat în colaborare cu
ARCUB, cu sprijinul Teatrului Naţionalui
din Bucureşti, Teatrului "Bulandra",
Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ,
Teatrului Mic şi Teatrului "Sică
Alexandrescu" din Braşov
• În repetiţii: Cui i-e frică de Virginia
Woolf ? de Edward Albee
Regia: Radu Gabrea
Scenografia: Sică Rusescu
În distribuţie: Victoria Cociaş, Alexandru
Repan, Clara Vodă, Bogdan Vodă
Teatrul

Dramallc cln Galaţi

• Proscrisa după Saviana Stănescu
Regia şi adaptarea: Vasile Nedelcu
Scenografia: Gabriela Bondărescu
Catargiu
M işcarea scenică: Mălina Andrei
În distribuţie: Liliana Lupan, Elia Leuştean,
Carmen Miron
Teatrul

Valah cln GUglu

• Transfer de personalitate de Dumitru
Solomon
Regia: Nikolov Perveli Viii
Scenografia: Gorgana Dimitrova Volova
În distribuţie: Cosmin Creţu, Livius Rus,
Mircea Creţu
• Antigona de Sofocle
Regia: Bogdan Cioabă
În distribuţie: Mirela Nicolau, Florin
Dumitru, Stan Petrişor
Teatrul Naţional din laşi

• Gâlcevile din Chioggia de Carlo
Goldoni
Regia: Alexandru Dabija
Scenografia: Marfa Axenti
Teatrul "Radu Stanca" din Sibiu

• În repetiţii: Speranţa-ntr-un cuvânt de
Sebastian Ungureanu
Regia: Gabriel Martin
Scenografia: lurie Moroianu
În distribuţie: Cătălin Neghină, Gabriela
Neagu, Nae Floca-Acileni, Viorel Raţă
• Cantonul de vânătoare de George
Genoiu
Scenografia: Vasile Rotaru
În distribuţie: Gelu Potzolli, Avram
Besoiu, Ioana Blaga

�

proscenium

Elvi ra Deatcu :

''Am JUCat
·

.
mal mu It 1n studentie...''

Ce Thseamnll. pentru tine a fi actriţă şi
cum crezi eli va arMa viitorul actorilor
tineri Thtr-un context nu tocmai favorabil
teatrului ?
A fi actriţă înseamnă a fi ceea ce am dorit
foarte mult să devin - nu pot spune că
dintotdeauna, dar măcar din liceu.
Domnul profesor Mircea Albulescu ne
spunea că profesia te alege pe tine şi nu
invers şi că niciodată aceasta nu trebuie
să însemne doar o îndeletnicire (chiar
dacă uneori diferenţa este foarte mică).
Ar putea părea un pic orgolioasă afir
maţia că teatrul m-a ales pe mine.
Oricum, însă, dincolo de alegere, am
înţeles în timp că această profesie pre
supune foarte multă trudă.
Viitorul nostru în teatru ? Nu cred că
lucrurile sunt foarte roz. Sinceră să fiu. la
sfârşitul facultăţii, în 1 995, eram cu toţii
foarte optimişti, crezând într-un "viitor"
pe care TI consideram deja al nostru... Ni
se părea totul clar. precis conturat... Am
terminat facultatea în iunie şi. ca o încu
nunare a acelor ani, am fost cu toţii în
tumeu la Amsterdam şi la Paris. Ne-am
întors în ţară crezând că toate teatrele îşi
vor deschide porţile, iar nouă nu ne va
rămâne decât să luăm concursuri peste
concursuri. E drept. eu am avut şansa de
a da examen, în toamna lui 1 995, la
Odeon. şi am fost angajată. Am jucat însă
mai mult când eram studentă decât pe
urmă. La televiziune, câtă vreme eram
încă în facultate. am avut roluri impor
tante. Astăzi nu se mai face mare lucru
acolo. un spectacol, cel mult două - şi
asta din cauza lipsei de bani. Cred că
situaţia noastră va fi tot mai grea şi mai
dramatică. Ţin foarte mult la colegii de
grupă, ne întâlnim. vorbim şi îmi dau
seama câtă tristeţe ne cuprinde uneori.
Poate că nu suntem încă blazaţi, dar trişti
şi fără speranţă - da. Avem sentimentul
că ne mişcăm printr-un fel de pâclă deasă
şi nu reuşim să mai ieşim la liman.
Desigur, ar fi nedrept să nu recunosc că e
un mare noroc pentru mine să fiu anga
jată într-un teatru bucureştean de va
loare, că sunt distribuită în câteva spec
tacole importante, dar cred că mi-aş fi
dorit să fac mai mult.
Ai prefera sll. lucrezi pe contract ? Nu ţi-e
teamă de reforma care se tot anunţă şi
care, ce-i drept, nu se arată Thcll. ?
Şi da, şi nu. Pentru că, fără a fi "obraznică"
sau nerecunoscătoare. nu ştiu dacă în
asemenea context va funcţiona întot
deauna criteriul valoric. Poate că unora le
va fi într-adevăr mai uşor, poate că altora
le va fi mai rău ... În această clipă eu am un

A

�

salariu de 650 000 de lei în mână. Nu e
bine, nici un trai decent nu putem să ne
asigurăm cu el, dar, în acelaşi timp, banii
aceştia sunt siguri. Şi pe urmă mi-e bine
că trebuie să mă duc la teatru, să repet
într-un rol, oricât de mic.
Ai avut privilegiul de a fi remarcatll. pe
când erai Thcll. studentă Tn ce fel te-a aju
tat acest lucru ?
Mă cunosc destul de bine, îmi cunosc
complexele, îmi pun destule întrebări,
răspunsuri găsind de multe ori pe
jumătate ... Nu sunt deloc sigură pe mine
şi defel optimistă. Laudele m-au bucurat,
dar nu mi-au luat nici o clipă minţile.
Ce a Thsemnat debutul la Teatrul
Naţional din Bucureşti alături de profe
sorul tll.u, Mircea Albulescu, Th spectacolul
De Crăciun. după revoluţie? Te-a ajutat
sau te-a inhibat prezenţa sa lângă tine ?
A fost o binecuvântare. Nu am decât
cuvinte minunate de rostit despre profe
sorul Mircea Albulescu. Nu ştiu ce cred
colegii mei, dar pentru mine domnia sa a
fost un pedagog desăvârşit. A ştiut foarte
clar să fie punte între noi şi profesia pen
tru care ne pregăteam. Era extraordinar
ca actor şi fascinant să ne putem bucura
de prezenţa sa în clasă.
Cum îşi petrece o tânără actriţă timpul Th
afara scenei ?
Fără a face nimic spectaculos. Îmi petrec
mult timp în familie. Sunt foarte legată de
părinţi şi de fratele meu. Îmi place să fac
mişcare. să citesc. să ascult muzică. Sigur
că ar fi formidabil să pot merge la un
bazin, să pot frecventa un club elegant şi
să ascult muzică bună, dar o actriţă

. tânără, în România. nu-şi poate permite
: asemenea "extravaganţe".
De ce crezi că fac actorii tineri reclame,
publicitate, de ce actriţele devin prezen
tatoare de modll. ? Pentru a putea exista,
sau este şi acesta un mod de a se face
: cunoscuţi ?
. Şi una, şi alta. Depinde de persoană.
Pentru mine, reclama nu înseamnă o
modalitate de a fi şi astfel cunoscută, deşi
e important să te ştie oameni din toate
. sferele sociale. Eu am făcut-o pentru bani.
Nu ştiu dacă a face reclame sau a prezen
. ta modă este o viaţă tocmai bună pentru
: noi, dar sigur este un mod de a
: supravieţui.
· Ce ai dori sll. ţi se 'întâmple" Th stagiunea
urmll.toare ?
. Aş vrea să fiu distribuită în spectacole cu
piese ruseşti, aş dori să repet într-un
muzical... Sunt distribuită în spectacolul
: lui Beatrice Bleonţ cu lvan Vasilievici de
: Bulgakov, în rolul Ţarinei. Aş vrea, de
: pildă, să lucrez cu Alexandru Darie, cu
: Cătălina Buzoianu, cu Tompa Gabor...
Visuri ! Pe de altă parte, mi-ar plăcea să
lucrez şi cu regizori din aceeaşi generaţie
cu mine. Cred că am putea face lucruri
bune împreună, pentru că suntem animaţi
de acelaşi spirit şi avem acelaşi mod de a
: gândi.
Lucrul cel mai bun care ţi s-a Thtâmplat
pânll. acum ?...
Lucrul cel mai bun ?! Cred că atunci când
am dat examen la ATF şi am reuşit.
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Sotronul
�

spectacolului, căutând epuizat o iluzorie poartă de
majoritatea regizorilor se încăpăţâ- scăpare. Din aceste date, în cele 30 de
nează să monteze bucăţi a căror : minute cât a durat reprezentaţia, Raluca
durată scenică variază între două şi (cel
Niţă a închegat un univers.
puţin) patru ore. Dacă acest timp se jus
Una din calităţile spectacolului a fost rit
tifică uneori, în cea mai mare parte a mul. "Demersul" personajelor şi co
cazurilor el ar putea fi redus la jumătate.
mentarea neîntreruptă a situaţiilor sunt
Adesea, creatorii se gândesc mai curând coerente datorită lucrului cu actorii. Se
perorează continuu, dar fiecare replică o
la reuşita lor estetică decât la interesul
publicului, care e din ce în ce mai greu de pregăteşte pe cealaltă prin tensiunea şi
stâmit.
conţinutul ei. Imaginile şi cuvintele con
Sunt semne, însă, că generaţia în formare struiesc sensuri în spirală, pe verticală.
îşi găseşte în cu totul alt mod rostul în
Personajele nu par afectate fizic de
teatru. Faptul că o studentă, Raluca Niţă, deshidratare, foame, căldură; sunt
alege un text de teatru scurt, De mers în îmbrăcate în costume negre, păstrate
pustiu de Dumitru Solomon, pentru a-1
incredibil de bine. Rănile şi zdrenţele sunt
reprezenta în afara şcolii, respectiv la vizibile altundeva: în bandajele deşirate,
Târgui Internaţional de Arte Vizuale,
"puse la uscat" pe sfori întinse de-a lungul
dovedeşte că, pentru ea, nu dimensiunea întregului spaţiu de joc. Tot vizual e
atrage după sine calitatea şi că, deci, nu
explicitată metafora căutării în cele patru
are nevoie de cuvinte multe pentru a puncte cardinale, prin acul de busolă care
spune ce are de spus.
este fiecare personaj în parte, w chipul
său jumătate vopsit în alb. Doar lipsa
comunicării le face să arate fiecare în altă
direcţie.
Prezenţa, la propriu, a Ralucăi Niţă în

1
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Mirona Hărăbor

scu r s u b l u n a
co s m etizări i

e când TVR are un nou consiliu şi un nou preşedinte
treburile merg tot mai îmbucurător. O primă decizie
benefică: lucrurile urîte nu trebuie spuse pe şleau.
Cetăţeni, fiţi fericiţi ! Astăzi, ca şi alte dăţi, TVR o să vă prote
jeze de realităţile crude şi o să vă zică, în şoaptă caldă, doar
ceea ce doriţi să auziţi. Începutul s-a făcut cu însăşi dromatur
gia natianală.
Bunăoară, Proştii sub clar de lunll de T. Mazilu, devine simplu,
dulce, atractiv, Sub clar de lunll. De unde proşti în ţărişoara
noastră ? Nu avem imbecili, nici măcar sub cupola televiziunii
care, spre deosebire de circ, nici n-are cupolă. lată un mesaj
clar şi flatant pentru abonatul TVR. Nu ştim dacă urmaşilor lui
Mazilu li s-a cerut acordul, dar el. autorul sarcastic, ar jubila
vllzându-şi vorba tăiată pe altarul bunăstării telespectatorului,
asimilat. probabil, de patriarhala noastră TVR, personajelor
sale. Cum să-I bage televiziunea naţională în fandacsie pe
abonatul Leonida pronunţând cuvântul proştJi ?
Prin extensie, o eventuală ecranizare după Dascăl prost de I.L.

�

spectacolele pe care le montează este pe
cale să devină un loc comun al acestora.
De astă dată, personajul pe care îl interpretează este o apariţie ciudată, uşor
dementă: mersul abulic, rânjetul, cozile
(ca ridicate pe sârmă) - regresiune la
copilărie, prin nebunie.
Atât evoluţia propriului personaj, cât şi a
celorlalte (şi a spectacolului în sine), mi-au
dat impresia că temperamentul pe care îl
vădesc este determinat de plăcerea regi
zoarei de a se juca, de a glumi cu înţele
sul textului, cu actorii, cu spaţiul. Ca şi
cum, astfel, încearcă să şi (ni) le apropie.
Un mic şotron, un joc de cuvinte pe care
îl dezleagă zâmbind - zâmbet mai
aproape de râsul în hohote decât de
surâs. În acest mod, nu numai că scoate la
iveală conotaţii, dar se şi detaşează de ele.
Astfel, creşte ironia stranie, lesne de
desluşit în personajele-pretext, dincolo
de care ea însăşi se ascunde. Aici mi-o
imaginez şi o aud chiar, uneori, chicotind
pe înfundate.

Caragiale va deveni doar Dascăl... ! Conu' Leonida faţă cu
reacţiunea se va televiza sub numele Conu' Leonida faţL ca
să nu dăm idei opoziţiei care "a prins iar la limbă". În ce-l
priveşte pe bietul Rebreanu, o nouă tele-ecranizare a Plldurii
spânzuraţilor va trebui să se cheme Pădurea (ca să nu fim pe
simişti), 1ar Proştii aceluiaşi nu se va intitula nicicum. Maidanul
cu dragoste trebuie pus la TVR cu titlul comercial Cu
dragoste. Despre maidan nici o vorbă, să nu vexăm primăria.
Eu visez, în logica TVR-istă, să joc într-o tele-ecranizare a
schiţei cu titlu inocent şi deci neamputabil aJdură mare. Aş
vrea să-mi fie partener şeful cu titlurile din televiziune, în rolul
Feciorului. Eu să-I întreb aprig, în dispreţul cenzurii TVR:
Amice, eşti idiot ?
Iar el să-mi răspundă, stingherit. dar hotărît. în spiritul "algorit
mului" personal:
- Ba nu, domnule !
Abia atunci Mazilu, sărmanul clasic, ar fi răzbunat.
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Horia Gârbea

cartea de teatr�•

evroza
a europeni, nu ştim să privim

schimbărilor

prin studiile lor, i-au influenţat dez
voltarea. U ltimii au avantajul perspectivei
.",.,.....",....., r...,_..,l!» neş
dezimpli

Mutarea unui
copleşitor in sfera culturii este o strategie
care şi-a dovedit nu o dată eficacitatea. Ea
oferă in primă instanţă consolarea şi, pen
tru cei cărora aceasta nu le ajunge, o
promisiune de victorie prin conştientizare
elevată. Un răspuns compensator la
alunecările imprevizibile ale unei istorii
contorsionate a fost expresionismul.
Consolarea pe care el a adus-o unor ge
neraţii in suferinţă a fost de altă natură
decât resemnarea. A pus in scenă răul
�ră a sugera că acesta n-ar fi decât o
vedere parţială a lucrurilor şi a arătat că
indurerarea �ră acceptare poate fi o ati
tudine mai demnă în faţa inexplicabilului
decât transformarea inevitabilului in ine
xorabil. În sfârşit, a făcut dovada că
îndurarea până la capăt a necesităţii valo
rează cel puţin tot atâta cât înţelegerea ei.
Convins că trăim o epocă în care recursul
la expresionism ne poate fi de ajutor,
Marian Popescu ne oferă un volum masiv
al revistei "Semnal teatral", având ca temă
expresionismul în teatru şi in arte. Este o
formulă nouă prin care revista UNITER
ului se aliniază, ca format şi ambiţie, unor
nvale prestigioase ca "Manuscriptum" sau
"Secolul 20". Cu aspect sobru de "instru
ment de lucru", deschizându-se cu o
declaraţie de asumare decisă a seriozităţii,
volumul stâmeşte suspiciuni de ariditate.
Ele sunt însă repede risipite: concepţia
unitară şi personală a lucrării, fiorul emo
tiv cu care Marian Popescu se implică în
subiect fac lectura pasionantă. Este
romanul unei aventuri intelectuale în care
ne face plăcere să-I urmăm pe autorul
erou principal. Există şi o anumită
oscilaţie între didacticism şi expresivitate,
o tentaţie a exhaustivităţii care pot fi dis
cutabile. Oricum, înfăptuirea este stima
bilă şi merită analizată.
Autorul propune o confruntare între
modul cum descriu expresionismul teo
reticienii care I-au văzut născându-se şi
cel retrospectiv al contemporanilor
noştri. Primii I-au definit, I-au analizat şi,

n.--...,...,._.,.-re.__,_,_
fierbinte eseu din zona mediană a volu
mului - "Expresionismul: tranziţie şi con
fuzie tragică" - ne convinge de relevanţa
curentului cultural de la începutul veacu
lui pentru (i)realitatea noastră imediată.
Considerând prima grupare, constatăm
că recitirea textelor lui Blaga, Werfel,
Vianu dă impresia de "revisited", ca a
tunci când faci o vizită protocolară unei
mătuşi bătrâne. 1 n schimb, prezentarea in
premieră a fragmentelor din Kurt Pinthus,
Carl Stemheim ş.a. este inci
tantă şi a meritat pe deplin
eforturile de obţinere a
drepturilor de reproducere,
de care autorul se plânge
mult şi pe bună dreptate.
Traducerea Arinei Rotaru
păcătuieşte însă printr-o
manipulare inabilă a limbii
române. Este drept că şi
de tipar sunt
numeroase, astfel încât erori
le corectorului pot fi uneori
pe nedrept imputate tra
ducătorului. Totuşi mă în
doiesc că "ademenit de fugă
de prieten" sau "avertizaţi să
concedieze cu rapiditate
această piesă" (p. 8) ar fi
banale (?) greşeli de tipar.
Din secţiunea retrospectivă,
cei care studiază expresionis
mul teatral - Alex Wardle,
H.F. Garten, Ion Cazaban
etc. - sunt cei mai intere
sanţi. Cam dezamăgitor jean
Michel Palmier: didactic, enci
clopedic, în fond banal. O
antologie interesantă de texte dramatice
separă grupările teoretice. N-aş fi inclus
printre ele Omul cu mârţoaga, nu pentru
că nu s-ar potrivi dar, fiind un text bine
cunoscut, ar fi trebuit comentat din
unghiul de vedere al temei, nu reprodus.
Revista, cedând ispitelor exhaustivităţii,
conţine şi grupaje de articole dedicate
plasticii, poeziei, filmului, muzicii, dansului.

Amestecul acesta este prielnic in peri
odice de superior diletantism ca "Secolul
20"
a c;t."'"�
"' .__,.

__

inte
ht�i\
1 oi!."�no.R
sinteze pretind un alt tip de discurs, mai
îndrăzneţ, mai frivol-jucăuş şi, îndeosebi,
pretind un alt suport grafic. Aici, ilustraţia
este aleasă parcă la întâmplare cu poze
din vieux Bucarest şi din oraşe germane.
Pusă acolo ca să fie, ea nu interferează cu
textele. Am fi preferat o concentrare
exclusivă asupra teatrului, care să
exploreze şi alte spaţii culturale decât cel
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imperfecţiunile contribuie la reuşită prin
sublinierea vivacităţii şi prospeţimii
demersului. Admirăm această între
prindere îndrăzneaţă in care o concepţie
unitară este insufleţită de entuziasmul
unui om pasionat de istoria pe care ne-o
povesteşte.
Adrian Mihalache
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A lt e r n at i va b u l g a ră :

t e at r u l În a ct i u ne
�

niversitatea de vară pentru artele
spectacolului de la Sofia e un
proiect
complex,
oarecum
neobişnuit în raport cu habitudinile noas
tre, pus la cale de Departamentul de
teatru şi cel de Antropologie al Noii
Universităţi Bulgare şi sprij init, pentru a fi
cu adevărat internaţional, de Centrul de
Artă Soros de la Sofia, Gulliver Clearing
House şi Fundaţia Felix Meritis din

a cuprins de fapt două săptămâni succe
sive de ateliere, prima dedicată familiari
zării cu metoda de autocunoaştere şi
autocontrol fizic şi psihic numită - după
numele inventatorului ei - "Metoda
Feldenkrais", cea de-a doua închinată
apropierii de o altă metodă de activare a
aptitudinilor şi performanţelor expresive
ale actorului, intitulată "Stick Man".
Atelierele, pentru care cursanţii din vreo

capete o turnură mult prea specializată
ori exclusiv teoretică, simultan cu
desfăşurarea lucrărilor Universităţii, seara,
fiecare participant putea opta pentru unul
dintre spectacolele Festivalului de teatru
tânăr din Balcani, fie în varianta in, fi e în
varianta off.
Dincolo de această aridă fişă de
prezentare a propunerii bulgăreşti de
şcoală teatrală de vară, entuziasmul

Olanda. El se adresează, în principal, acto
rilor şi creatorilor de spectacol tineri din
estul şi centrul Europei (dar nu numai), ca
şi artiştilor, criticilor, istoricilor, psi
hologilor şi antropologilor interesaţi de
teatru şi dispuşi să-şi unească pentru o
clipă energiile într-un efort comun de
cunoaştere, recunoaştere şi meditaţie.
Punctele forte ale propunerii elaborate
de acest program stau, de fapt, în unitatea
sa de concepţie: două săptămâni de
muncă, pe cât de asiduă pe atât de rela
xată, concentrată asupra stăpânirii relaţiei
dintre sinele fiecăruia şi spaţiu, dintre tim
pul experienţei individuale şi timpul
acţiunii teatrale.
În formula în care s-a desf'aşurat în ultimii
doi ani, Universitatea de vară de la Sofia

'
douăsprezece
ţări
europene
se
înscriseseră individual şi motivat, au fost
întrerupte (ori, mai degrabă, unite) de un
simpozion internaţional, organizat în cele
trei zile ale week-end-ului, şi au fost con
duse de medicul şi regizorul elveţian
Christoph Berger (Atelierul Feldenkrais)
şi de regizoarea bulgară Vazkressia
Vicharova şi de arhitectul Zarko Uzunov
(Atelierul "Stick Man"). Cele două echipe
reunite în ateliere s-au putut astfel
cunoaşte, au putut face schimb de idei şi
experienţe personale, s-au putut chiar
confrunta, profitând de mediul extrem de
ofertant al simpozionului, a cărui temă, şi
în 1 997, şi în 1 998, a fost aceeaşi: "Teatrul
ca transfer al memoriei dinspre trecut
spre prezent". Şi, pentru ca lucrurile să nu

observatorului care am fost transpare cu
oarecare greutate. Explicaţia stă, poate,
tocmai în uluirea încântată pe care mi-au
provocat-o, pe rând, diversitatea - în
fond, foarte unitară - a demersurilor
reunite în simpozion, seriozitatea şi totala
lipsă de vanitate a partenerilor de aven
tură: prea multul îţi creează, uneori, difi
cultăţi majore când e să-I rezumi. Două
zile pline, cu zece conferinţe, însoţite de
exemplificări pe viu, filme, producţii
video, audiţii muzicale, o şedinţă de psi
hodramă, trei spectacole şi multe, freneti
ce şi fructuoase discuţii încap cu greu într-o
scurtă relatare de atmosferă. Voi fi, deci,
silită să fac o selecţie mai degrabă de gust
şi de afinităţi.
Două propuneri fascinante au venit din-
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spre Olanda şi au avut ca unic punct
comun activarea memoriei spaţiale, atât a
spectatorului cât şi a creatorilor înşişi.
Cea dintâi aparţine unui grup de avan
gardă condus de un mim, Frits Vogels,
care a creat, alături de câţiva actori
dansatori, un muzician, un dramaturg şi
un arhitect-scenograf, o companie,
GrifTheater,
care
"învie
spaţii".
Spectacolele lor, născute din cercetarea
istoriei unui loc (clădire, piaţă, spaţiu
comercial, stradă, parc), de o expresivi
tate situaţională uluitoare, de o mare
bogăţie plastică şi a mişcării, funcţionează
pe perioade date, în locuri anume alese şi
revigorate artistic, sunt apoi înregistrate
video, în filme de sine-stătătoare, şi
prezentate ca atare în tumee, festivaluri
de avangardă etc.
Wamer van Wely este regizor şi director
artistic al unei companii intitulate Wamer
and Consorten, grup ce reuneşte actori,
plasticieni şi muzicieni. Compania "pro
duce" obiecte teatrale şi plastice, con
strucţii paradoxale de extracţie suprarea
listă, animate şi puse în situaţie, conform
unor scenarii simultan prestabilite şi
deschise improvizaţiei. Spectacolele pot fi

"comandate" de primării, instituţii ori
chiar persoane private, echipa alegân
du-şi, după un studiu atent dar rapid al
spaţiului, tipul de producţie, în acelaşi
timp ciocnire dramatică, "performance"
în sensul plastic şi clovnerie super-rafi
nată. Efectul e uluitor, iar libertatea de
imaginaţie, aproape fără limite. (De notat
că van Wely a absolvit studii de filosofie
şi matematică.)
La celălalt pol, şi totuşi atât de aproape în
spirit, Vazskressia Vicharova şi Zarko
Uzunov propun un plonjeu antropologie
în căutarea nucleelor energetice în care
fizicul şi spiritualul se unesc, demersul
"didactic" al conducătoarei departamentului teatral al Noii Universităţi fiind mai
degrabă intensiv decât extensiv. Un fascinant spectacol, Obiceiuri, prezentat în
două ediţii la festivalul de la Edinburgh,
pune În valoare metoda de lucru propusă
de cei doi, dar constituie şi baza de studiu
a fiecărei promoţii: Obiceiuri, în acelaşi
timp teatru-dans, pantomimă, evocare
etnologică, performanţă muzical-sonoră
în totul originală (echipei i se asociază în
acest scop compozitorul-cercetător
Gheorghi Arnaudov) se transformă dra-
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maturgic, regizoral şi plastic în fiecare an,
cu fiecare promoţie, în funcţie de carac
teristicile demersului cognitiv propriu
unei noi echipe de actori.
Ar mai fi, în fine, de pomenit aici un tonifi
ant duş de psihodramă propus de dr.
Galabina
Tarashoeva,
preşedinta
Centrului de psihodramă "Orpheus" din
Sofia, ca şi conferinţa însoţită de film, un
adevărat manifest pentru înscrierea
teatrului într-o gnoză culturală recuperatorie şi salvatoare, prezentată de
antropologul Gheorghi Todorov.
În întregul său, simpozionul Universităţii
de vară de la Sofia reuşeşte să fie, de fapt,
o confirmare optimistă a speranţelor în
alternativa teatrală: alternativa nu e
exhibiţionism, ci muncă modestă,
individuală şi colectivă, în căutarea
ţelurilor unificatoare, de dezinhibare şi
reactivare a comunicării teatrului cu
lumea, omului cu sine, omului cu lumea.
Singura condiţie care se cere îndeplinită
aici - şi colegii din Bulgaria şi-au asumat-o
cu strălucire - e curiozitatea sistematică
neparazitată de comercial, de mitologiile
sale.
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