�

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

29

https://biblioteca-digitala.ro

�

