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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
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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
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urmează logica discursu41i-cyuzical şi indi-
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